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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и члана
37. став 1. тачка 4. Статута Општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 19. септембра 2014. године, доноси

СТРАТЕГИЈУ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
2014-2020

Oпште информације
Инђија је лоцирана у северном делу Србије, у АП Војводини на јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном
делу Срема. На површини од 384 км² живи око 48.000 становника различитих националности, распоређених
у 11 насеља: Инђија, Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, Љуково, Стари
Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради. Сам град Инђија налази се на 45º03’ северне географске ширине
и 20 º 05’ источне географске дужине, на надморској висини од 113 м. Рељеф општине карактеришу обронци
Фрушке горе који се протежу северним делом територије и плодна равница у јужном делу.Инђија је железничка
раскрсница Срема. Кроз Инђију пролази железничка пруга Београд-Нови Сад-Суботица, те Београд-Стара ПазоваРума-Сремска Митровица. Како је смештена на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају
значајни европски коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, њен туристичко-географски положај веома је повољан.
Поред Инђије пролази и међународни ауто-пут Београд-Нови Сад-Суботица-Будимпешта.
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Привредне одлике општине Инђија
Индустријски прогрес у Инђији је започет оснивањем млинова током средине 19. века. Већ у првој половини XX века,
Инђија је постала традиционална дестинација за трговину и центар успешних трговинских компанија. Шездесете
године су обележене наглим развојем малих и средњих предузећа.
После млинова, уследиле су фабрике цигли, док је традиција столарства и производње намештаја започета 1876.
године. Почетком XX века основана је позната фабрика крзна. После И светског рата, основане су различите нове
фабрике за производњу играчака за децу, ексере, џем, јаја у праху, падобране, до текстила и металске индустрије
после Другог светског рата.
У процесу транзиције, у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних субјеката како по
делатностима, тако и по броју и величини привредних друштава. Традиционалне делатности, које су биле носиоци
привредних активности у периоду до 2000. године, су у овом процесу практично престале да постоје (текстилна
индустрија, прерада коже, производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале само у
области предузетничког привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, углавном страних инвеститора, у
потпуно новим делатностима, као што су производња цигарета, производња делова за ауто индустрију, прерада
меса, производња опреме за коришћење течног нафтног гаса, рециклажа акумулатора, производња потпуно нових
материјала за грађевинску индустрију, нове услужне делатности, као и изградња објеката у области трговине тржних и пословних центара новог типа са садржајима који значајно унапређују услове живота свих грађана
општине инђија.
У привреди општине Инђија, данас доминирају мала и средња предузећа (према класификацији НБС), која су
знатно флексибилнија на изазове тржишне привреде, што је омогућило да се последице светске економске
кризе минимално одразе на њихово пословање. Постоји преко 2.000 привредних субјеката, од чега преко 1.500
предузетника и око 600 привредних друштава

Највећи инвеститори и порекло инвестиција
У последње три године (2011, 2012, 2013) у општину Инђија је уложено око 135 милиона евра углавном страних,
а делом и домаћих инвестиција. Највећим делом су у питању директне инвестиције (greenfield), док један мањи
део чине индиректне инвестиције (brownfield). Највећи инвеститори у општини Инђија су данска компанија за
производњу пумпи и компресора „Grundfos“ чија је вредност инвестиције 50 милиона евра, затим „Fashion Park Outlet Center“ британске компаније „Black Oak Developments“ (почетна инвестиција 25 милиона евра), а са по 21 милион
евра ту су и „Метал Цинкара“ из Словеније и „Енергозелена“, савремено постројење за прераду животињског отпада
категорије 1 белгијске компаније у власништву „Greenworx Holdinga“ (51%), „Saffelberg Investmentsa“ (37%) i „Ecotech
Solutions“ (12%).
Такође овде треба издвојити долазак индијске компаније „Embassy Group“ која је у општини Инђија изградила
прву фазу информационо-технолошког постројења „ИТ Парк“, чија је почетна вредност инвестиције 15 милиона
евра. Ту су и „ThyssenKrupp“ из Немачке (12 милиона евра), „Terraproduction“ из Србије (11 милиона евра), са по 8
милиона се издвајају „Хенкел“ из Немачке и „Фармина Пет Фоодс“ из Италије, а још једна италијанска компанија
за производњу производа од бетона намењених за грађевинарство, која успешно послује од 2010. године, јесте
„Мартини градња“ чија је инвестиција износила 6 милиона евра.
По броју запослених радника лидер је немачка компанија „ИГБ Аутомотиве“ за производњу електронске и
електричне опреме за моторна возила. Вредност инвестиције ове компаније је 2007. износила 11 милиона евра.
Од тог времена, овај инвеститор је изградио и увећао сопствене производне капацитете и до данас има преко 1200
запослених радника, међу којима је преко 90% жена.
Једна од последњих инвестиција у низу је индонежанска компанија „Indoadriatic Industry“ која се бави производњом
нудли под лиценцом „Indofood“. У нашој индустријској зони су купили пет хектара земљишта, где ће до краја ове
године завршити прву фазу изградње свог погона, како би упослили 200 радника. Вредност ове инвестиције је 11
милиона евра, а Општина Инђија је постала једна од ретких у Србији која је у 2013. години успела да реализује и
једну нову greenfield инвестицију.

IGB AUTOMOTIVE COMP.

Вредност инвестиције: €11 000 000
Година изградње: 2007.
Број запослених: 1000
Земља: Немачка
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Грундфос

Вредност инвестиције: €50 000 000
Година изградње: 2012.
Број запослених: 350
Земља: Данска

Хенкел

Вредност инвестиције: €8 000 000
Година изградње: 2007.
Број запослених: 100
Земља: Немачка

Fashion park outlet centar Inđija
Вредност инвестиције: €25 000 000
Година изградње: 2012.
Број запослених: 600
Земља: Велика Британија

Terra Production
Вредност инвестиције: €10 500 000
Година изградње: 2008.
Број запослених: 60
Земља: Србија
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Пламен
Вредност инвестиције: €1 000 000
Година изградње: 2000.
Број запослених: 105
Земља: Србија

Техно експорт
Вредност инвестиције: €1 000 000
Година изградње: 2007.
Број запослених: 71
Земља: Србија

Хидро Електро
Вредност инвестиције: €1 000 000
Година изградње: 2003.
Број запослених: 20
Земља: Србија
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Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене радне
зоне, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај, поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности
за инвестирање. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових
капацитета, као и могућност трајног дислоцирања свих производних
капацитета из централног и стамбеног дела насеља, што се пре свега
одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова
рада и производње. Североисточна радна зона површине 635 ха налази се
на 2 км од центра Инђије, између насеља и аутопута Е-75 Београд-Нови Сад.
Радна зона је потпуно комунално опремљена - између осталог, изграђена је
фекална канализација, челични гасовод као и кишна канализација. Простире
се дуж регионалног пута Р109 (Рума-Стари Сланкамен). Западно у односу на
радну зону пружа се железничка пруга Београд - Нови Сад, која се налази
на међународном Коридору 10. Непосредна близина трасе ауто-пута Е-75
омогућава лаку доступност радној зони.

Југоисточна радна зона површине од око 100 ха налази се на 1,5 км од
центра Инђије дуж магистралног пута М22/1 према Београду, који радну
зону повезује са окружењем, док у подручју града исти магистрални пут
има функцију главне градске саобраћајнице. Ова радна зона је потпуно
комунално опремљена и у зони постоји сва комунална инфраструктура
као и у граду Инђија.

Стимулације, олакшице, субвенције
Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама у општини Инђија (у 000 РСД)
Опис

2010

2011

2012

2013

Укупно 20102013

Подстицање запошљавања

78.036

278.834

260.930

272.947

890.747

Кадровски и људски ресурси

65

134

Подстицање извоза

199

30.653

32.104

27.738

90.495

Подстицање производње

168.679

245.501

97.411

Подстицање пољопривреде

230.148

292.014

245.707

145.876

913.745

Прост. планирање и високоградња

100.000

235.488

90.731

16.369

442.588

Реструктурирање прив. субјеката

6.492

1.532

Заштита животне средине

120

2.714

Саобраћајна инфраструктура

55.110

49.219

61.428

Комунална инфраструктура

14.000

3.500

21.800

Енергетска инфраструктура

3.953

Инфраструктура-друго

44.592

Укупно

701.195

8.024
2.834
165.757
11.238

2.418

50.538
6.371

281.135

Здравство
Друге намене

511.591

325.727
3.387

13.006

16.393

800

40.065

450

41.315

1.421.525

855.981

487.624

3.466.325

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2013. године (прелиминарни подаци)
** У исплаћене подстицаје запошљавања није укључен износ подстицаја исплаћен компанији ГРУНДФОС
у износу од 4.500.000 ЕУР (2011, 2012 и 2013. год. по 1.500.000 ЕУР), пошто је седиште компаније у време
одобравања субвенција било у Новој Пазови.

Извор: АПР
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Јавни ресурси
Инфраструктура (саобраћајна, комунална)
Главни саобраћајни путеви Инђије:
• Међународни ауто пут Е 75 – пан европски коридор 10
• Међународни аутопут Е 70 – пан европски коридор 10
• Регионални пут М22/1 Београд-Нови Сад и Р-109 Рума-Стари Сланкамен
• Међународна железничка пруга Београд-Нови Сад-Будимпешта
• Међународна железничка пруга Београд-Инђија-Загреб-Љубљана
• Коридор 7 – Дунав
Водовод и канализација - Општина Инђија располаже водоводном мрежом дугом 300 км и она осим самог
града покрива и друга насељена места. На ову мрежу прикључено је укупно 14.700 домаћинстава, а дневно
се испоручи 8.500 м3 воде протоком од 180 л/с. Канализациона мрежа у општини дуга је 50 км, и потпуно
је повезана са регионалним канализацијоним системом. Градски центар, као и сва друга насељена места,
опремљена су са атмосферском канализацијом.
Гасна инфраструктура - Инђијска општина је потпуно гасифицирана. Мрежа гасовода је изграђена у свим
насељеним местима. Постављено је:
• укупно 55 км челичног међумесног гасовода, који повезује насељена места;
• укупно 140 км кућних прикључака спаја основну мрежу са потрошачима;
• укупно 450 км уличних цевовода чини целину гасоводне мреже;
• мрежа снабдева преко 7.000 потрошача из категорије домаћинстава и индустријских и комуналних фирми;
• Инђијска општина конзумира 16 милиона просторних метара гаса годишње.
Телекомуникацијона инфраструктура - нова најсавременија дигитална централа, са скоро 100 одсто телефонских
прикључака повезаних на њу. Софистицирана телекомуникациона инфраструктура омогућује прикључење
свих стандардних, као и најнапреднијих телекомуникацијоних сервиса. У свим насељеним местима постоје
одељења Јавног предузећа ПТТ Србија, а у самом граду раде поште на две локације. Градска пошта је првог
реда и пружа све услуге које Јп ПТТ Србије нуди својим корисницима било где у земљи.

Здравствена и социјална заштита
На територији општине Инђије постоји Дом здравља који је отворен 24 сата 7 дана у недељи, са пратећим
амбулантама у свим насељеним местима. Ту је и рехабилитациона бања која се налази у Старом Сланкамену –
термална бања.
Центар за социјални рад “Дунав” је установа која постоји пуних 30 година са задатком да као самостална и
стручна установа решава социјалне проблеме и обезбеђује задовољавање потреба грађана у области социјалне
заштите . Делатност Центра је социјална заштита , социјални рад и породично-правна заштита, а регулисана
је Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичним законом,
Кривичним законом - одредбе које се односе на малолетне починиоце прекршајних дела и Одлуком о правима
у социјалној заштити општине Инђија.

Образовни капацитети
У Инђији има 10 основних школа и 3 средње школе, а све месне заједнице имају предшколске установе. У
самом центру града, у саставу средњошколског центра налазе се 3 средње школе, и то:
Стручна школа „Др Ђорђе Натошевић“ уписује ученике у следеће образовне профиле:
• у трогодишњем трајању (кувар, конобар, мушки фризер,женски фризер)
• у четворогодишњем трајању (економски техничар, туристички техничар, техничар моделар одеће,
комерцијалиста)
Школа поседује учионице и кабинете за реализацију општеобразовних предмета, кабинет за рачунарство и
информатику, кабинет за рачуноводство, савремену пословну кореспонденцију и пословну информатику, као и
кабинете за релизацију практичне наставе и вежби;
Гимназија – одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера;
Техничка школа Михајло Пупин школује ученике трећег и четвртог степена стручне спреме машинске и електротехничке
струке. Основна оријентација школе у образовном смислу тиче се интенције да се кроз тимску организацију теоријских
и практичних предмета струке, ученици оспособе, како за квалификовано обављање занимања по завршетку школе,
тако и за наставак школовања у вишим нивоима.
Техничка школа Михајло Пупин школује ученике трећег и четвртог степена стручне спреме машинске
и електротехничке струке: електротехничар рачунара, електротехничар енергетике, електротехничар
аутоматике, електротехничар зе техничке и расхладне уређаје, електроинсталатер, машински техничар за
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компјутерско конструисање, аутомеханичар, инсталатер, механичар хидраулике и пнеуматике, заваривач,
техничар друмског саобраћаја и возач моторних возила.
Два државна најпознатија универзитета су удаљени само пола сата вожње.
Истурено одељење ФТН-а из Новог Сада.
Пословно образовни центар

Квалитет живота
Oбјекти и места за рекреацију
Градски базен
Градски базен је саграђен 1968. године, реновиран је 1986. године када је и добио садашњи изглед а Установи
је дат на коришћење одлуком СО Инђија 1997. године. Базен је олимпијских димензија 50мx25м, дубине 1,2м
и 2,1м и запремине око 2.100м3, има капацитет од 1.500 посетилаца дневно и то у летњој сезони (мај, јун, јул
и август) . Поред великог, постоји и мали, дечији базен димензија 6м x 6м, дубине 0,4м, предвиђен за децу
предшколског узраста. На базену се спроводи:
• комерцијално купање грађана,
• рекреативно пливање,
• обука у пливању непливача,
• део тренажног процеса спортских клубова,
• школска такмичења у пливању.

Спортска хала
Спортска хала је намењена пре свега тзв. малим спортовима: одбојци, кошарци, рукомету, малом
фудбалу а погодна је и за спровођење спортских активности у оквиру борилачких спортова (карате, таекwондо,
џудо, бокс итд), гимнастике и делимично атлетике. Располаже тереном-борилиштем димензија 44м x 24м,
односно 1056м2 површине и гледалиштем капацитета 600 гледалаца. У хали се одвијају следеће активности:
• тренинзи спортских клубова, ,
• утакмице спортских клубова,
• настава физичког васпитања средњих школа,
• рекреације грађана,
• културно-уметничке приредбе.
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Фудбалски стадион
Стадион ФК “Инђија” је међу објектима са најдужом спортском традицијом у Срему и Војводини. Налази
се у ужем градском језгру, уз железничку станицу и магистралну пругу Београд-Суботица-Будимпешта. Саграђен
је на месту где се раније налазио локомотивски депо. Деценијама је средиште најважнијих фудбалских, али и
осталих спортских збивања у граду. Непосредно по оснивању ФК “Железничар”, претече садашње ФК “Инђије”,
ограђено је игралиште, изграђена је дрвена трибина са кровом, капацитета око 600 места. Дрвене трибине
су због дотрајалости замењене монтажним 1970. године, а затим још једном новим монтажним трибинама,
које су опремљене седиштима са наслоном 2006. године. Непосредно пред Универзијаду уређена је комплетна
реконструкција стадиона и већине пратећих објеката.

Спортски садржаји
Инђија је град који негује спортски дух и културу живљења својих грађана али и пружа добродошлицу
свима онима који се баве спортом или желе да своје време у Инђији проведу или употпуне бављењем спортским
активностима.
На улазу у Инђију из правца Новог Сада налази се спортско-рекреативна зона, где су смештени градски
базен и терени за различите спортове као и спортска хала. Планом развоја града на овом месту планирана је
изградња модерног спортско-рекреативног комплекса.
Инђија, као својеврстан промотер здравог начина живљења и бављења спортом, изабрана је за једног од
домаћина Универзијаде, која је у Србији одржана у јулу 2009. године. Универзијада је после олимпијских
игара, највеће и најмасовније спортско такмичење које се може организовати у једној земљи. Одржава се
сваке друге године у неком од градова земаља - чланица Међународне федерације универзитетског спорта.

Установе културе
Инђија данас представља један од градова са најбогатијим културним животом у региону али и најбољи пример
успешне децентрализације културе.
Придавајући велики значај развоју културе, Инђија је постала место чија културна дешавања својом концепцијом
али и квалитетом превазилазе државни значај и привлаче све већи број посетилаца не само из земље него и из
иностранства.
Отварањем модерног Културног центра 2003. године створена је основа даљег културног развоја града. Данас
Културни центар Инђија представља најпосећенији објекат ове намене у Срему. Укупна посета на програмима
Културног центра у протекле две године износи преко 100.000 посетилаца. Модерним маркетингом, актуелним и
атрактивним програмима Културни центар Инђија постао је носилац целокупне реформе културног живота у граду
и региону.
Галеријски простор Куће Војновића такође је место одржавања различитих културних дешавања.

Јавне активности

Инђија је град богатог културног живота, у коме се током целе године организују бројна културна
дешавања, као што су: Сајам војвођанских вина, Мајски сусрети, Наше сокаче, Ноћ музеја, Златни котлић – Стари
Сланкамен (у Старој марини), Етно фестивал, Мото фестивал, Дан Дунава, Међународна ликовна и песничка
колонија, Сцена фест, Дочек дунавске регате, Инђијска гитаријада, Пударски дани, Дани брескве, Бешчанска
гитаријада, Марадичка јесен, Дани меда, Џез фестивал, Наше сокаче, Бешка Фест.
Инђија је позната као добар организатор великих догађаја као што је незаборавни концерт Ред Хот Чили
Пеперса и традиционални Сцена фест који из године у годину помера стандарде културе.
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Индикатори стања
локалне привреде
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индикатор: 1.1. Број незапослених и њихова образовна структура
Индикатор: 1.2. Запосленост по секторима
Индикатор: 1.3. Локацијски коефицијент запошљавања (удео одређених грана привреде у укупним гранским
вредностима привреде шире регије)
Индикатор:1.4. Задуженост привреде
Индикатор:1.5. Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама
Индикатор: 1.6. Укупни подстицаји регионалног развоја према корисницима
Индикатор:1.7. Инвестиције у нове фондове према делатностима
Индикатор: 1.1. Број незапослених и квалификациона структура
Структура односно дистрибуција незапослених по квалификацијама у општини Инђија слична је као и у
Републици Србији и Војводини. У општини Инђија највећи број незапослених, око 59%, чине квалификовани
и средња стручна спрема. Пад броја незапослених у општини Инђија примећен је у свим категоријама осим
у категорији високе стручне спреме где је број незасполених порастао са 228 у 2010. години на 310 у 2013.
години. Укупно, у 2013. години, незапосленост у општини Инђија у односу на 2010. годину опала је за око 17.8%.
Република Србија
Неквалификовани

2010

2011

2012

2013

209.170

211.802

213.083

35.047

32.948

31.896

30.174

Квалификовани

191.779

191.893

193.332

191.749

Средња стручна спрема

204.571

211.070

216.717

220.345

7.664

7.216

6.777

6.906

Виша стручна спрема

30.552

29.382

28.438

27.103

Виска стручна спрема

50.736

60.875

71.242

78.037

729.519

745.186

761.485

769.546

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

Висококвалификовани

Укупно Република Србија

Регион Војводине

2010

2011

2012

215.232

2013

Неквалификовани

62.776

64.995

63.788

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

11.291

10.569

9.970

9.208

Квалификовани

50.463

50.163

49.465

48.100

Средња стручна спрема

52.509

54.232

53.604

53.198

Висококвалификовани

1.702

1.572

1.384

1.379

Виша стручна спрема

6.764

6.424

5.913

5.456

Виска стручна спрема

12.771

15.159

16.832

17.911

198.276

203.114

200.956

199.770

Укупно Регион Војводине

64.518

Број 10, страна број 282

Службени лист општина Инђија

Општина Инђија

2010

Неквалификовани

Понедељак, 19. септембар 2014.

2011

2012

2013

1.154

1.017

987

970

245

204

182

171

Квалификовани

1.487

1.391

1.252

1.136

Средња стручна спрема

1.420

1.338

1.221

1.157

Висококвалификовани

40

35

33

29

Виша стручна спрема

162

154

136

121

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

Виска стручна спрема
Укупно општина Инђија

228

272

300

310

4.736

4.411

4.111

3.894

Извор: Национална служба за запошљавање

Незапосленост

Значајне промене у структури привреде Инђије одразиле су се на кретање незапослености, које је
достигло максимум 2003. године (евидентирано 9.540 незапослених лица).
Стратешким опредељењем за развој привредних капацитета путем стварања услова за нова
инвестициона улагања дала су резултате у сталном порасту запослености, односно значајном
смањењу броја незапослених лица, чији је број према званичној евиденцији НСЗ крајем 2013. године
био је 3.894, а крајем априла 2014. године, 3.881.
У општини Инђија, присутан је констатан тренд смањивања броја незапослених лица на евиденцији
НСЗ, чему највише доприноси раст запошљавања код нових инвеститора.
Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја незапослених лица на евиденцији службе, око
80 % незапослених лица имају карактер активних тражилаца посла, а остали нису исказивали
интересовање за укључивање у мере активног запошљавања које спроводи НСЗ.

Структура незапослених лица према степену стручне спремe
Неповољна квалификациона структура незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива, с обзиром
да од укупног броја незапослених лица (30,77%) има I и II степен стручне спреме и што намеће
потребу посебних програма за запошљавање ових категорија незапослених лица. На основу
података НСЗ види се да је најзаступљенија категорија незапослених лица оних са III и IV степеном
стручне спреме 57,54% од укупног броја.
2014. година (30.04.2014.)
структура незапослених лица по степену
сс

незапослени

степен стручне спреме

учешће жена у укупном броју
незапослених по степену сс

Σ

жене

Σ

жене

I

1.026

493

26,44

26,13

12,70

II

168

94

4,33

4,98

2,42

III

1.121

405

28,88

21,46

10,44

IV

1.112

619

28,65

32,80

15,95

V

30

4

0,77

0,21

0,10

VI

189

126

4,87

6,68

3,25

VII-1

234

146

6,03

7,74

3,76

VII-2

0

0

0,00

0,00

0,00

VIII

1

0

0,03

0,00

0,00

укупно

3.881

1.887

100

100

48,62
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Старосна структура незапослених лица
Неповољна старосна структура незапослених на евиденцији НСЗ, где је више од половине незапослених лица
старије од 40 година (56,17%), такође намеће обавезу израде посебних програма обуке и мера за подстицај
запошљавања ових категорија незапослених лица.

У циљу потпуног сагледавања радних активности становништва и утврђивања радног контигента, НСЗ спроводи
два пута годишње у марту и октобру Анкету о радној снази (АРС), која је потпуно усаглашена са препорукама
и методологијом ЕУРОСТАТ-а, којом се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, него се радни
статус тог лица одређује на основу сварне активности коју је оно обављало у посматраном периоду. Према
класификацији професионалог статуса запослених лица, запослена лица су:
• Самозапослени,
• Запослени радници и
• Помажући чланови домаћинства
На основу АРС реално се сагледава стопа активности становништва, стопа запослености, стопа незапослености
и стопа неактивности, што представља основ за планирање мера којима се значајније подстиче запошљавање
и укупна радна активност.
Индикатор:

1.2.

Запосленост по секторима

Де-популациони трендови који ће карактерисати сагледиву будућност Србије, па тако и општине Инђија,
упућују на то да се будући развој не може заснивати на бројчаном повећању људских ресурса (радно способног
становништв
а), већ искључиво на подизању стваралачких и производних квалитета постојећих ресурса, што
је искључиви задатак система образовања. Тим пре, јер се и у реално сагледивом будућем времену очекује
наставак, у већој или мањој мери, емиграције квалитетне радне популације, док се уопште не може рачунати на
значајну имиграцију овакве популације ка Србији у целини.
Иако је обухват и атрактивност стручног образовања наизглед на задовољавајућем нивоу, његова структура је
генератор незапослености, јер креира стручњаке за чијим радом не постоји потреба на тржишту рада.
Сектор који запошљава највећи број становништава општине Инђија је прерађивачка индустрија, и то 1,934 према
подацима из 2012. године. Следећи сектор је трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила
и мотоцикала са 822 запослениг, затим здравствена заштита и социјална брига запошљава 816. Пољопривреда,
шумарство и рибарство су тек на 6 месту са 250 запослених у тој области. Што се тиче трендова у запошљавању
општина Инђија има сличне тенденције као и регион Срем, Војводина и делимично Република Србија. Сектори у
којима се бележи расту броја запослених у општини Инђија су: Трговина на велико и трговина на мало; поправка
моторних возила и мотоцикала, Саобраћај и складиштење, Услуге смештаја и исхране, Образовање.
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Сектор

2009

Пољопривреда, шумарство и рибарство

Прерађивачка индустрија

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Грађевинарство

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала

Услуге смештаја и исхране

Финансијске делатности и делатности осигурања

Пословање некретнинама

Државна управа и обавезно социјално осигурање

Образовање

Здравствена и социјална заштита

2011

2012

Инђија

334

251

250

Сремски округ

2.859

2.377

2.359

Војводина

26.547

20.663

19.759

Република Србија

46.129

34.825

33.002

Инђија

1.170

1.618

1.934

Сремски округ

11.532

11.918

12.527

Војводина

99.931

90.714

89.130

Република Србија

339.428

295.363

289.286

Инђија

193

102

103

Сремски округ

1.309

719

714

Војводина

8.596

4.649

4.692

Република Србија

45.817

27.996

28.148

Инђија

381

218

157

Сремски округ

2.062

2.063

1.923

Војводина

19.640

17.925

16.707

Република Србија

78.936

72.405

71.198

Инђија

730

803

822

Сремски округ

5.337

5.719

5.815

Војводина

46.341

46.763

46.808

Република Србија

193.065

183.326

183.973

Инђија

730

803

822

Сремски округ

5.337

5.719

5.815

Војводина

46.341

46.763

46.808

Република Србија

193.065

183.326

183.973

Инђија

6

14

23

Сремски округ

137

198

206

Војводина

3.074

3.088

3.033

Република Србија

22.520

20.392

20.306

Инђија

60

61

62

Сремски округ

485

468

455

Војводина

7.625

7.347

7.111

Република Србија

36.670

39.025

39.245

Инђија

95

0

0

Сремски округ

1.387

25

34

Војводина

14.205

612

622

Република Србија

79.783

3.125

3.030

Инђија

273

190

190

Сремски округ

2.871

2.692

2.737

Војводина

14.498

17.129

17.446

Република Србија

71.222

70.479

72.662

Инђија

623

605

668

Сремски округ

4.515

4.497

4.591

Војводина

36.911

38.347

38.506

Република Србија

134.795

138.391

138.959

Инђија

836

801

816

Сремски округ

4.846

4.739

4.845

Војводина

41.510

40.739

40.882

Република Србија

162.369

161.016

160.884

Извор: Републички завод за статистику
*Недостаје податак

Понедељак, 19. септембар 2014.
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Запосленост по секторима

Према званичном извештају Републичког завода за статистику, просечан број запослених у општини Инђија је
9.291 лица и то према следећој структури:
2013/септембар
Број запослених (формална запосленост)

Инђија

Укупно

Правна лица

Приватни предузетници

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

9.291

4.690

6.639

3.615

2.652

1.075

Број формално запослених у септембру 2013. године у односу на март 2013. године представља повећање од
1,05%. Код правних лица запослених је било 6.639, што је у односу на март 2013. године више за око 1 %, док је
број регистрованих предузетника и запослених код њих у септембру 2013. године износио 2.652, што у односу
на март 2013. представња повећање од 1,04%.
У структури броја запослених код правних лица у септембру 2013. године највеће учешће имају сектори
Прерађивачка индустрија (33,62%), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (13,72%) и
Здравствена и социјална заштита (11,90%).
Сремска област

Инђија

% учешћа

Укупно I+II

58.889

9.291

15,78

Укупно I

44.440

6.639

14,94

од тога: жене

21.341

3.615

16,94

Пољопривреда, шумарство и рибарство

2.392

260

10,87

95

0

0,00

12.658

2.232

17,63

2013/септембар

Рударство
Прерађивачка индустрија

I Запослени у правним лицима (привредна
друштва, предузећа, задруге, установе и
друге организације)

II Приватни предузетници (лица која
самостално обављају делатност) и
запослени код њих1)

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

712

86

12,08

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

1.601

292

18,24

Грађевинарство

1.741

165

9,48

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

5.804

911

15,70

Саобраћај и складиштење

3.117

321

10,30

Услуге смештаја и исхране

228

35

15,35

Информисање и комуникације

590

65

11,02

Финансијске делатности и делатност осигурања

517

123

23,79

Пословање некретнинанма

80

0

0,00

Стручне,научне, иновационе и техничке делатности

975

150

15,38

Административне и помоћне услужне делатности

907

82

9,04

Државна управа и обавезно социјално осигурање

2.833

187

6,60

Образовање

4.523

640

14,15

Здравствена и социјална заштита

4.882

790

16,18

Уметност, забава и рекреација

607

278

45,80

Остале услужне делатности

178

22

12,36

Укупно II

14.449

2.652

18,35

од тога: жене

5.960

1.075

18,04

1) Извор: Републички Фонд за здравствено осигурање

Индикатор: 1.3. Локацијски коефицијент запошљавања (удео одређених грана привреде у укупним
гранским вредностима привреде шире регије)
Удео општине Инђија у број запослених у округу Срем се креће од 6.94 у сектору Државна управа и обавезно
социјално осигурање, до 16.84 у сектору Здравствена и социјална заштита. Учешће по секторима је на
изузетно задовољавајућем нивоу, имајући у вида да је општина Инђија један од 7 општина у округу.
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Сектор

2012

Пољопривреда, шумарство и рибарство, Инђија

250

Пољопривреда, шумарство и рибарство, Сремски Округ

2.359

Прерађивачка индустрија, Инђија

1.934

Прерађивачка индустрија, Сремски Округ

12.527

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

103

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

714
157

Грађевинарство

1.923

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

822

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

5.815

Саобраћај и складиштење

335

Саобраћај и складиштење

3.209
23

Услуге смештаја и исхране

206

% учешћа општине Инђија у Сремском округу
10,60

15,44

14,43

Грађевинарство

Услуге смештаја и исхране

Понедељак, 19. септембар 2014.

8,16

14,14

10,44

11,17

Финансијске делатности и делатности осигурања

62

Финансијске делатности и делатности осигурања

455

Државна управа и обавезно социјално осигурање

190

Државна управа и обавезно социјално осигурање

2.737

13,63

Образовање

668

Образовање

4.591

Здравствена и социјална заштита

816

Здравствена и социјална заштита

4.845

6,94

14,55

16,84

Извор: Републички завод за статистику

Индикатор: 1.4.

Задуженост привреде

Примаоци финансијског лизинга -привредна друштва у општини Инђија
2010

Износ у €

2011

2012

2013

Број прималаца лизинга

10

18

16

19

Број лизинг уговора

21

27

46

68

1.003.087

2.057.012

2.667.215

2.148.018

Вредност лизинг уговора

Извор података: Регистар финансијског лизинга

Примаоци финансијског лизинга -предузетници у општини Инђија

Износ у €

2010

2011

2012

2013

Број прималаца лизинга

6

3

Број лизинг уговора

6

3

3

61.294

40.896

36.366

Вредност лизинг уговора

3

Извор података: Регистар финансијског лизинга

1.5.

Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама

У периоду од 2010-2013 подстицаји регионалног развоја на нивоу Републике Србије су били
првенствено усмерени на саобраћајну инфраструктуру, потом друге намене, енергетску инфраструктуру,
подстицај производње, подстицај пољопривреде, изградња и јачање институција, подстицај извоза потом
подстицај запошљавања. На ове категорије у периоду 2010-2013 уложено је 901,941,997,000 РСД. Остале
категорије заједно износе 201,890,584,000 РСД. На нивоу Војводине подстицајни приоритети били су
Подстицај пољопривреде, Саобраћајна инфраструктура, Подстицај извоза, Подстицај производње, Подстицај
запошљавања, Инфраструктура- друго, Прост. планирање и високоградња. На њих је у периоду 2010-2013
потрошено 110,222,342,000. У остале секторе је уложено око 15 милијарди РСД. Општина Инђија у употреби
подстицајних средстава регионалног развоја имала је следећу дистрибуцију: Подстицај пољопривреде,
Подстицај запошљавања, Подстицај производње, Прост. планирање и високоградња, Инфраструктура- друго,
Саобраћајна инфраструктура, Подстицај извоза. У ове области уложено је око 3,340,650,000 РСД, у остале области
уложено је око 125,674,000РСД. Искоришћености подстицајних средстава у општини Инђија, посматрајући
период 2010-2013, најмања је у 2013. години. Ниво подстизајних средстава је на нивоу Републике Србије је
растао, док је у региону Војводине забележен пад средстава, као и у општини Инђија.
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Укупни подстицаји регионалног развоја по годинама у општини Инђија, хиљ. РСД

Општина Инђија
Подстицај запошљавања

2010

2011

2012

2013

78.036

278.834

260.930

Кадровски и људски ресурси

65

134

-

Подстицај извоза

-

30.653

Укупно
272.947

890.747

27.738

90.495

199

32.104

Подстицај производње

168.679

245.501

97.411

Подстицај пољопривреде

230.148

292.014

245.707

145.876

913.745

Прост. планирање и високоградња

100.000

235.488

90.731

16.369

442.588

6.492

1.532

Реструктуирање привредних субјеката
Заштита животне средине

-

120

2.714

Саобраћајна инфраструктура

55.110

49.219

61.428

Комунална инфраструктура

14.000

3.500

21.800

Енергетска инфраструктура

3.953

-

44.592

281.135

Инфраструктура- друго
Здравство

-

Друге намене
Укупно

-

8.024

-

2.834
165.757
11.238

50.538

2.418

6.371

-

-

701.195

511.591

325.727

3.387

13.006

16.393

800

40.065

450

41.315

1.421.524

855.981

487.624

3.466.324

Извор: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

Индикатор: 1.6. Укупни подстицаји регионалног развоја према корисницима у општини Инђија		
					
					
Јединица локалне сампоуправе искористила је 958,663,000 РСД подстицајних средстава у периоду 20102013. После локалне самоуправе следе велика привредна друштва која су у истом периоду искористила
886,447,000РСД средстава, затим пољопривредна газдинства користећи 752,258,000 РСД. После њих следе мала
и средња предузећа са 598,661,000 РСД.
2010
Број

2011
Износ

Број

2012
Износ

Број

2013
Износ

Број

Укупно
Износ

Број

Износ

Велико привредно друштво
10

49.866

21

Мало и средње привредно друштво

35

169.535

41

Предузетник

78

21.438

69

2.148

202.488

1.467

Удружење

1

120

2

Друго правно лице

-

-

2

21

33.170

55

Институције из области образовања и науке

-

-

1

160

-

Институције из области културе

-

-

1

148

2

473

Институције из области здравства

2

431

3

876

2

146

-

-

-

-

3

70.268

-

-

1

712

-

-

Јединице локалне самоуправе

2

173.063

3

634.056

3

Други појединачни корисници

-

-

1

2.800

-

Остали корисници

-

51.084

-

-

Пољопривредно газдинство

Физичко лице

Орган државне управе
Друге институције

Укупно
Извор: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

2.297

701.195

1.667

286.433

24

257.295

3

292.853

58

886.447

256.308

21

167.101

19

5.717

116

598.661

10.154

32

3.151

17

811

196

35.554

162.667

6.008

241.227

2.586

145.876

12.209

752.258

217

2

909

-

5

1.246

44

-

-

-

2

44

129.348

6

-

82

166.998
160

37.601
1.521.524

6.103

4.480
-

-

1

-

3

621

786

10

2.239

969

4

71.237

-

-

1

712

110.931

2

40.613

10

958.663

-

-

-

1

2.800

-

-

-

-

88.685

855.981

3
1

2.631

487.625

12.698

3.566.325
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Износ подстицајних средстава по корисницима у општини Инђија,
2010 - 2013, хиљ РСД

Индикатор: 1.7. Остварене инвестиције у нове фондове према делатностима				
Остварене инвестиције у нове фондове по делатностиме у периоду 2010-2012 у општини Инђија су: Прерађивачка
индустрија 3,016,172, Грађевинарство 608,221, Пољопривреда, шумарство и рибарство 526,062, Саобраћај
и складиштење 475,735,Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
391,838. Учешће у инвестицијама региона највише су у области саобраћаја и складиштења и износе 27.72 %,
пореде услуге смештаја и исхране где је једино у општини Инђија било инвестиције у 2010.години. Такође,
значајно учешће је и у сектору Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса
уклањања отпада и сличне активности где општина Инђија има удео у региону од 23.34%.
хиљ РСД

Сектор

Пољопривреда, шумарство и рибарство

Прерађивачка индустрија

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација

Снабдевање водом; управљање отпадним водама,
контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

Укупно

526.062

15,26

2009

2010

2011

Инђија

255.446

14.796

48.055

Сремски
округ

1.179.978

323.814

849.037

1.094.784

3.447.613

Војводина

9.039.965

6.683.630

10.058.973

11.890.772

37.673.340

Република
Србија

13.203.838

9.219.328

12.211.147

16.970.492

51.604.805

Инђија

145.406

123.142

128.182

2.619.442

3.016.172

Сремски
округ

2.231.737

1.176.387

3.180.823

7.838.836

14.427.783

Војводина

32.317.466

33.031.321

55.458.360

66.435.946

187.243.093

Република
Србија

98.029.228

78.074.541

123.436.591

205.326.541

504.866.901

Инђија

166.514

44.503

42.179

60.358

313.554

551.597

787.688

6.216.761

8.315.047

32.122.871

38.810.760

54.321.047

182.106.191

26.876

28.264

117.087

148.875

156.888

3.781.136

4.280.080

13.075.815

12.062.500

12.387.606

55.719.410

Сремски
округ

863.376

358.044

Војводина

11.550.379

6.040.684

Република
Србија

42.290.529

46.683.855

Инђија

5.656

Сремски
округ

56.291

68.740

Војводина

2.675.054

2.339.545

Република
Србија

18.125.138

13.144.166

125.306

2012

% инвестиција
у општини
Инђија
као удео у
инвестицијама
у Сремском
округу

207.765

20,91

12,24

2.560.705

499.809

23,43
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Грађевинарство

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних
возила и мотоцикала

Саобраћај и складиштење

Инђија

317.796

Сремски
округ

819.680

403.481

77.126

79.906

608.221

847.412

934.637

3.005.210

Војводина

9.907.527

5.803.508

5.882.998

7.342.350

28.936.383

54.905.688

37.960.774

38.219.188

54.369.687

185.455.337

81.069

33.148

144.199

391.838

624.788

1.447.574

3.686.674

Инђија

133.422

Сремски
округ

1.026.679

587.633

Војводина

10.690.169

12.241.998

10.864.518

11.484.900

45.281.585

Република
Србија

51.561.689

51.094.518

48.330.867

52.113.783

203.100.857

Инђија

279.394

24.467

12.239

159.635

233.837

249.620

491.358

1.716.428

6.080.145

9.500.964

13.835.918

37.465.064
146.611.070

Сремски
округ

741.613

Војводина

8.048.037

Република
Србија

53.785.044

21.052.901

29.973.591

41.799.534

5.552

-

-

-

-

743

524.664

695.429

Сремски
округ

5.552

Војводина

907.645

Република
Србија
Извор: Републички завод за статистику

133.393

Република
Србија

Инђија

Услуге смештаја и исхране
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3.488.663

516.528
3.694.598

4.278.472

7.566.657

475.735

5.552
6.295
2.644.266
19.028.390

20,24

10,63

27,72

88,20
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ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
					
Индикатор: 2.1. Структура пољопривредног земљишта у општини Инђија према културама на нивоу
к.о.

Индикатор: 2.2. Преглед података из пописа из 2012, општина Инђија: број газдинстава, коришћено
пољопривредно земљиште, говеда, свиње, овце, живина, трактори, годишња радна јединица		
Индикатор: 2.3. Преглед хидрограђевинских објеката 		
Индикатор: 2.1. Структура пољопривредног земљишта у општини Инђија према културама на нивоу
к.о.
							
Посматрајући појединачно распоред култура по катастарским општинама, у општини Инђија, закључујемо
да су њиве равномерно присутне у свим општинама, са изузетком Стари Сланкамен где њива има нешто
мање. Бешка обилује великим површинама под воћњацима, 11,359 хектара, а после ње следе и Крчедин са
160 хектара и Чортановци са око 130 хектара. Винограда има у свим катастарским општинама са изузетком
Нови Карловци, где их има најмање. Нови Сланкамен, Крчедин, Чортановци и Стари Сланкамен такође
обулују са виноградима. Ливаде су заступљене у свим општинама сем у Љукову (нема), Старом Сланкамену
и Инђија 1 део 1 где их има незнатно. Крчедин првенствно, а потом и Бешка, Нови Сланкамен, Чортановци
и остали такође поседују и пашњаке.

Катастарска
општина
Бешка
Инђија 1-део1
Крчедин
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Љуково
Стари Сланкамен
Чортановци

обрадиво
њиве

вртови

воћњаци

3.488,7492

-

11.359,8097

3.783,2328

-

12,1520

3.941,2268

-

160,4746

2.490,8573

-

87,7574

4.892,8279

-

-

4.578,3557

0,0109

102,4954

3.345,4761

-

-

726,3014

-

52,3932

1.505,2183

-

129,8782

0,0109

11.904,9605

Укупно

пашњаци

виногради
72,4926
21,9541
215,3009
109,2738
0,7534
380,0326
2,7881
172,7034
197,2070
1.172,5059

ливаде

Укупно

53,3122

14.974,3637

14,5107

3.831,8497

34,7287

4.351,7310

52,7037

2.740,5922

31,9551

4.925,5364

40,7425

5.101,6371

-

3.348,2642

3,0966

954,4946

51,6390

1.883,9425

282,6885

42.112,4114

трстици и
мочваре

331,6979

45,7957

151,3905

1,1414

741,6983

3,4856

99,2459

-

47,0682

2,3504

240,9443

5,3705

18,1931

0,4790

177,0899

0,5777

215,2862

1,4682

2.022,6143

60,6685

остало

Укупно

4.073,0757

66,8614

4.027,0713

42,6867

5.122,1190

25,2041

2.905,2232

65,3851

4.975,1241

0,1691

5.434,6937

86,7418

3.378,7401

11,8038

1.162,5660

30,4038
843,5556
1.172,8114

2.944,2525
34.022,8656

Извор: годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија за 2014. годину

Индикатор: 2.2. Преглед података из пописа из 2012, општина Инђија: број газдинстава, коришћено
пољопривредно земљиште, говеда, свиње, овце, живина, трактори, годишња радна јединица
Инђија у својим пољопривредним капацитетима, у односу на друге општине у округу, предњачи у поседу воћњака,
винограда али и пашњака и ливада. Фонд осталих категорија је у сразмери са величином општине у поређењу да
другим општинама у округу. У општини Инђија постије 3304 пољопривредна газдинства истовремено 2,216 трактора
што значи да негде око 70% газдинстава поседује трактор.
Број газдинстава

коришћено пољоп. земљиште

оранице и баште

воћњаци

виногради

Сремска област

29.313

229.195

213.715

4.899

1.172

7.409

36.840

327.953

41.895

1.216.084

21.049

Инђија

3.304

30.343

27.627

1.233

237

1.019

4.484

17.090

3.328

126.387

2.216

Ириг

1.521

11.242

8.779

1.223

236

948

2.733

12.754

2.095

27.325

1.251

Пећинци

3.133

24.938

23.332

211

6

1.094

5.190

30.349

3.777

94.868

2.497

Рума

5.579

41.336

39.924

448

22

521

5.024

61.310

4.962

224.758

3.851

Сремска Митровица

7.559

54.443

50.087

665

56

3.138

10.577

113.212

14.527

222.713

5.649

Стара Пазова

3.664

30.287

29.718

136

76

129

4.443

49.854

4.269

178.349

2.331

Шид

4.553

36.608

34.248

982

540

559

4.389

43.384

8.937

341.684

3.254

Извор: годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија за 2014. годину

ливаде и пашњаци

говеда

свиње

овце

живина

трактори
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Индикатор: 2.3. Преглед хидрограђевниских објеката 							
Савремена пољопривредна производња је значајно отежана у условима одсуства систем за наодњавање.
Капацитети за наводњавање су недовољни као и у другим деловима Србија. Ипак Општина Инђија предузима
кораке ка обезбеђивању система наводњавања, колико то ограничена средства омогућавају. У одлукама о
инвестирању у системе за наводњавање поступа по Студији оправданости наводњавања пољопривредних
површина на територији општине Инђија. Тренутно се раде идејна решења за локалитете: Нови Сланкамен,
Стари Сланкамен и Сланкаменачки виногради, подсистем Нови Сланкамен. Поред тога, за пољопривреду је
битан и систем одводњавања. На подручју општине Инђија налази се канале 1 до 5 реда са укупно 150 км, 90
мостова 49 пропоуста и 2 земљане бране.
Системи наводњавања
Заливни капацитети

Расположива запремина
акумулације/ резервоара м3

Акумулација „Љуково“

Могући
капацитети за
наводњавање ха.

Површина под
наводњавањем
ха

Системи у употреби за наводњавање

654.000

600

250

Пивот и БК крила

Акумулација „Шелевренц“

2.100.000

1.200

240

Пивот и БК крила

Заливни систем „Крчедин“

1.600

150

50

2.755.600

1.950

540

Укупно

Систем заливања кап по кап

Извор: годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија за 2014. годину

ИНДУСТРИЈА, МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Индикатор: 3.1.Број привредних субјеката по секторима (предузетници и привредна друштва
Индикатор: 3.2. Број привредних субјеката по секторима (предузетници и привредна друштва) по глави
становника
Индикатор: 3.3. Финансијске перформансе привредних друштава		
Индикатор: 3.4. Финансијске
перформансе предузетника
Индикатор: 3.1. Број привредних субјеката по секторима (предузетници и привредна друштва)
У општини Инђија број привредних субјеката, показује незнатне осцилације. Иако се, у 2013. години смањио
број новооснованих истовремено је и опао број угашних привредних субјеката. Пад број предузетника је нешто
приметљивији. У општини Инђија има 207 мање предузетника него 2010. године. Привредна друштва, ЈП и
предузетници у Инђији углавном се баве секторима Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних
возила и мотоцикала и прерађивачком индустријом и чине око 55% од укупног броја активних привредних
друштава.
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Привредна друштва
2010
Република Србија

Регион Војводина

Општина Инђија

2011

2012

2013

Активна, привредна друштва

109961

104394

105066

110567

Новооснована

9153

8305

8489

8574

Брисана/гашена

9366

13596

7341

2562

Активна

27779

26371

26372

27710

Новооснована

2253

2012

2160

2119

Брисана/гашена

2975

3355

2059

610

Активна

658

625

642

682

Новооснована

49

47

52

41

Брисана/гашена

69

71

28

10

Предузетници
2010
Република Србија

Регион Војводина

Општина Инђија

2011

2012

2013

Активни, предузетници

220619

217703

215658

210562

Новооснована

35797

32360

30160

31011

Брисана/гашена

37229

35328

32363

36128

Активна

58049

56707

55798

54219

Новооснована

9499

8610

7921

8000

Брисана/гашена

9982

9959

8864

9856

Активна

1618

1569

1516

1411

Новооснована

277

202

172

186

Брисана/гашена

302

252

224

298

Извор: Регистар привредних субјеката

Сектор

Број активних привредних друштава и ЈП

Број активних предузетничких радњи

Пољопривреда, шумарство и рибарство

33

30

Прерађивачка индустрија

152

515

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација

2

0

Снабдевање водом; управљање отпадним водама,
контролисање процеса уклањања отпада и сличне
активности

13

15

Грађевинарство

42

133

Трговина на велико и трговина на мало; поправка
моторних возила и мотоцикала

215

336

Саобраћај и складиштење

38

78

Услуге смештаја и исхране

13

167

Информисање и комуникације

16

23

Финансијске делатности и делатност осигурања

3

12

Пословање некретнинама

34

6

Стручне, научне и техничке делатности

46

83

Административне и помоћне услужне делатности

17

44

Образовање

7

4

Здравствена и социјална заштита

1

17

Уметност; забава и рекреација

5

10

Остале услужне делатности

3

119

640

1592

Укупно
Извор: АПР
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Индикатор:
3.2. Број привредних субјеката по секторима (предузетници и привредна друштва) по
глави становника
		
Општина Инђија у контексту броја привредних субјеката по глави становника је испод републичког просека а
приближно се налази у просеку Војводине, док је по броју предузетника по глави становника изнад републичког
и Војвођанског просека.’’
2013

Република Србија

Активна привредна друштва

110.567

Број становника, попис 2011

7.186.862

Број привредних друштава по глави становника

Регион Војводина

27.710

Број становника, попис 2011

1.931.809

Број привредних друштава по глави становника
Активна привредна друштва
Општина Инђија

0,01538

Активна привредна друштва

0,01434
682

Број становника, попис 2011

47.433

Број привредних друштава по глави становника

0,01438

Активни предузетници

210.562

Извор: Регистар привредних субјеката

2013

Република Србија

Регион Војводина

Број становника, попис 2011

0,02930

Активни предузетници

54.219

Број становника, попис 2011
Број предузетника по глави становника

Општина Инђија

Извор: Регистар привредних субјеката

7.186.862

Број предузетника по глави становника

1.931.809
0,02807

Активни предузетници

1.411

Број становника, попис 2011

47.433

Број предузетника по глави становника

0,02975
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Финансијске перформансе привредних друштава

					

			
Број привредних друштава на нивоу Републике Србије бележи пад, као и ниво Војводине. На нивоу општине Инђија број је
стабила, односно има мали раст. Тенденције су сличне и када посматрамо број запослених. Посматрајући пословне приходе
бележи се пораст у 2012. у односу на 2010 од 17% на нивоу Републике, на нивоу Војводине скоро 20%, а у општини Инђија чак
око 40%. Нето добит такође бележи раст скоро сразмерно расту пословних прихода. Раст нето добитка је на републичком нивоу
око 25 %, на нивоу Војводине 43%, на ниво општине Инђија 35%. Око 34 -35% привредних друштава послују са губитком на
нивоу Републике Србије и Војводине у периоду 2010-2012 године, нивоу општине Инђија тај проценат се креће око 32-33%.
Износи изражени хиљ РСД

Република Србија

2010

2011

2012

Број привредних друштава

95.002

93.096

93.369

Број запослених

1.034.486

1.018.717

1.010.000

Пословни приходи

6.773.627.251

7.483.274.785

8.188.521.223

Нето добитак

322.217.328

495.438.685

433.205.562

Број привредних друштава са нето добитком

53.746

53.994

53.815

Нето губитак

(423.692.332)

(395.308.963)

(520.194.246)

Број привредних друштава са нето губитком

33.269

31.828

31.969

Укупна средства

10.526.490.370

12.081.055.039

13.062.446.977

Капитал

4.172.616.493

5.318.386.563

5.508.422.464

Кумулирани губитак

2.008.383.049

2.274.179.073

2.507.080.440

Број привредних друштава са губитком до висине капитала

39.977

38.669

38.152

Број привредних друштава са губитком изнад висине капитала

25.594

24.736

25.261

Извор: Регистар финансијских извештаја и бонитета

Регион Војводине
Број привредних друштава

Износи изражени хиљ РСД
2010
24.581

Број запослених
Пословни приходи
Нето добитак
Број привредних друштава са нето добитком
Нето губитак
Број привредних друштава са нето губитком
Укупна средства

2011
24.065

2012
24.073

245.699

241.387

237.858

1.903.507.306

2.125.080.965

2.374.126.972

96.543.186

155.325.180

169.109.468

13.976

14.119

14.119

(95.815.830)

(107.241.502)

(136.378.760)

8.816

8.288

8.193

2.432.259.365

2.674.344.512

3.030.272.603

Капитал

895.541.837

1.043.750.574

1.125.018.838

Кумулирани губитак

417.310.261

481.531.679

530.148.480

11.078

10.525

10.255

6.915

6.580

6.713

Број привредних друштава са губитком до висине капитала
Број привредних друштава са губитком изнад висине капитала
Извор: Регистар финансијских извештаја и бонитета

Износи изражени хиљ РСД

Општина Инђија
Број привредних друштава
Број запослених
Пословни приходи
Нето добитак
Број привредних друштава са нето добитком
Нето губитак
Број привредних друштава са нето губитком

2010

2011

2012

592

582

589

3.930

4.033

4.542

22.818.770

27.282.277

37.879.969

1.431.946

1.655.374

2.212.200

345

357

364

(765.887)

(576.094)

(960.823)

197

186

188

Укупна средства

34.446.619

37.466.752

45.364.835

Капитал

15.194.476

16.994.118

17.878.739

Кумулирани губитак

2.997.233

3.249.522

3.971.357

Број привредних друштава са губитком до висине капитала

254

251

257

Број привредних друштава са губитком изнад висине капитала

147

144

158

Извор: Регистар финансијских извештаја и бонитета
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Пословни приходи и нето добитак‚привредних друштава, општина Инђија 2010 - 2012

Број привредних друштава са нето добитком и број привредних друштава са нето губитком, општина
Инђија 2010 - 2012

Проценат нето добити од укупних пословних прихода

2010

2011

2012

Република Србија

4,76

6,62

5,29

Регион Војоводина

5,07

7,31

7,12

Општина Инђија

6,28

6,07

5,84
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Индикатор: 3.4. Финансијске перформансе предузетника
Предузетништво је углавном вид самозапошљавања, тако и у општини Инђија посматрани узорак од 61
предузетника запошљава укупно 73 особе. Број предузетника која остварују добит креће се од 55 у 2010. години
до 47 у 2012. години. Иако, се евидентира пад броја предузетника, укупна добит посматраних предузетника
порасла је са 8,454 хиљада РСД на 25,598 хиљада РСД у 2012. години. Такође се бележи и број предузетника са
губитком у 2010. години 9, а у 2012. години 11. Губици предузетника износе 2,841 у 2012. години.
Износи изражени хиљ РСД
2010

2011

2012

Број предузетника

66

67

Број запослених

80

71

283.647

283.602

379.872

8.454

8.164

25.598

55

52

47

(3.398)

(1.620)

9

11

Укупна средства

247.613

229.044

234.204

Капитал

107.591

106.307

108.046

13.738

9.572

10.046

Број предузетника са губитком до висине капитала

26

15

15

Број предузетника са губитком изнад висине капитала

11

11

8

Пословни приходи
Нето добитак предузетника
Број предузетника са нето добитком
Нето губитак предузетника
Број предузетинка са нето губитком

Кумулирани губитак

61
73

(2.841)
11

Извор: Регистар финансијских извештаја и бонитета

2010

2011

2012

Просечан добитак (предузетници са добитком)

153,7091

157

544,6383

Просечан губитак ( предузетници са губитком)

-377,556

-147,273

-258,273

Капитал предузетника, општина Инђија
2010 - 2012
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Индикатор:
Индикатор:
Индикатор:
Индикатор:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Број туриста
Број ноћења
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Индикатор: 4.1. Број туриста		
		
				
Општина Инђија у протеклих три године бележи пад броја туриста. Пад броја туриста појављује се и код страних
(око 60%) и код домаћих туриста (око 40%). Док све општине у округу бележе пад туриста, општина Рума бележи
раст са 410 у 2010. години на 7502 туриста у 2012. години.
Број туриста у општини Инђија

2010

домаћи

4.218

2011
2.469

2012
1.748

Укупно

страни

1.578

1.546

1.078

4.202

Укупно

5.796

4.015

2.826

12.637

8.435

Извор: Републички завод за статистику
Број туриста у региону Срем

2010

2011

Инђија

5.796

4.015

2012
2.826

Укупно
12.637

Ириг

15.521

14.382

14.647

44.550

Пећинци

920

911

402

2.233

Рума

410

1.000

7.502

8.912

Сремска Митровица

4.866

4.395

3.848

13.109

259

1.346

Стара Пазова

651

436

Шид

2.545

2.077

1.876

6.498

Укупно Сремски регион

30.709

27.216

31.360

89.285

Извор: Републички завод за статистику
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Индикатор: 4.2. Број ноћења 					
						
Број ноћења, на подручју општине Инђије је опао значајно са 22,432 у 2010 на 3,968 у 2012. години. Просечан
број ноћења је био 4.5 ноћења за домаће туристе и 2.7 ноћења за стране туристе, сада је то 1.2 за домаће и 1.7
за стране. У општинама округа Срем, све општине бележе пад са изузетком општине Рума која бележи раст и
општина Пећинци која је задржала ниво броја ноћења.
Општина Инђија

ноћења туриста
домаћи

просечан број ноћења туриста
домаћи

страни

2010

18.230

4.202

22.432

4,5

2,7

2011

13.726

4.021

17.747

5,6

2,6

2012

2.147

1.821

3.968

1,2

1,7

34.103

10.044

44.147

укупно

страни

укупно

Извор: Републички завод за статистику

Сремски регион

Ноћења туриста
2010

2011

2012

Инђија

22.432

17.747

3.968

Ириг

76.203

66.053

72.556

Пећинци

1.794

2.020

1.103

410

1.000

13.188

Сремска Митровица

13.419

11.010

6.955

Стара Пазова

2.830

2.624

1.605

Шид

5.938

4.165

Рума

Укупно Срем

123.026

104.619

4.106
103.481

Извор: Републички завод за статистику

Индикатор: 4.3. Преглед туристичких манифестација
		
Инђија има 22 званичне туристичке манифестације. Скоро све месне заједнице имају туристичке манифестације.
Инђија има 11 манифестације, потом бешка и Стати Сланкамен са по три манифестације, следе Крчедин,
Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради са по једном манифестацијом.
Чортановци и Љуково немају званичне туристичке манифестације. Временски, туристичке манифестације су
добро распоређене. Најинтензивнији период је од маја до септембра.
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Индикатор: 4.3. Преглед туристичких манифестација
		
Инђија има 22 званичне туристичке манифестације. Скоро све месне заједнице имају туристичке манифестације.
Инђија има 11 манифестације, потом бешка и Стати Сланкамен са по три манифестације, следе Крчедин,
Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради са по једном манифестацијом.
Чортановци и Љуково немају званичне туристичке манифестације. Временски, туристичке манифестације су
добро распоређене. Најинтензивнији период је од маја до септембра.
MАНИФЕСТАЦИЈА

ВРЕМЕ

МЕСТО

Сајам Војвођанских вина

март

Инђија

Сремска потковица

8. мај

Нови Карловци

Мајски сусрети

мај

Ноћ музеја

мај

Инђија

Златни котлић - Стари Сланкамен (на кеју)

мај

Стари Сланкамен

Етно фестивал

јун

Инђија

Златни котлић - Стари Сланкамен (у Старој марини)

Инђија

јун и август

Стари Сланкамен

Духови

јун

Инђија

Мото фестивал

јун

Инђија

Дан Дунава

29. јун

Међународна ликовна и песничка колонија

Бешка

јул

Златни котлић - Бешка
Сцена фест

Крчедин

јул

Бешка

јул/август

Инђија

Дочек Дунавске регате

август

Инђијска гитаријада

август

Стари Сланкамен
Инђија

Пударски дани

август

Сланкаменачки Виногради

Дани брескве

август

Нови Сланкамен

Бешчанска гитаријада

август

Бешка

Марадичка јесен

септембар

Марадик

Дани меда

септембар

Инђија

Џез фестивал

октобар

Инђија

Наше сокаче

децембар

Инђија

Извор: Туристичка организације Инђије, http://www.indjija-tourism.com/code/navigate.php?Id=26

Индикатор: 4.4.

Спољнотрговински промет 							

У табели испод представљен је спољнотрговински промет за период 2010-2013, за општину Инђија, Сремски округ,
Војводину и Републику Србију. Што се тиче општине Инђија евидентира се раст извоза од око 40% док је увоз је у
истом периоду порастао за око 54%. Биланс спољнотрговинске размене за општину Инђија у 2011 години је био
позитиван и износио је 20.25, у 2012 је био негативан са 15.3 и 2013 је поново позитиван са 5.53 милиона долара.
сектор

2010
Инђија

Извоз

450,3

661,6

594,0

699,0

3.464,5

4.383,6

4.191,9

4.766,4

Република Србија

9.794,5

11.776,7

11.229,5

14.614,4

50,06

97,72

109,88

Сремски округ увоз

473,3

587,2

524,9

594,0

Војводина

4741,9

6100,3

5.824,9

5.997,1

Република Србија

16.734,5

20.139,4

18.924,9

20.543,0

140,45%

84,33%

105,03%

Сремски округ

112,67%

112,67%

104,52%

115,82%

Војводина

71,86%

71,86%

72,62%

80,92%

Република Србија

58,48%

58,48%

59,71%

77,90%

20,25

-15,31

5,53

Инђија
Салдо

2013
115,41

Војводина

Инђија
Покривеност увоз са извозом

2012
82,42

Сремски округ извоз

Инђија
Увоз

2011
70,31

Сремски округ

- 23,0

+74,4

+ 65,8

+ 87,09

Војводина

- 1.277,4

- 1.716,7

- 1.633,0

- 1.230,7

Република Србија

- 6.940,0

- 8.362,7

- 7.695,4

- 5.928,6

Извор: Стана Јевић, Спољно трговински робни промер за 2011,2012,2013, Сремска привредна комора
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Индикатор: 4.5. Продаја и откуп изабраних производа		
					
		
Од изабраних произвoда, општина Инђија истиче се у продаји пшенице, кукуруза и млека. Поред тога, бележи
се и мање продаје воћа са изузетком грожђа које је на нули чиме предпостављамо да се грожђе прерађује у
вино и тако остварује продаја ових производа.
Производ

пшеница

кукуруз

Територијална јединица

2012

7.397

Сремски округ

75.802

62.179

83.184

95.917

Регион Војводине

711.966

753.819

784.907

855.679

Република Србија

10.491

826.558

866.256

887.320

981.315

Инђија

17.539

37.971

9.983

10.610

Сремски округ

85.431

123.407

73.209

49.687

Регион Војводине

784.983

886.830

1.177.291

1.104.099

Република Србија

818.055

925.844

1.208.969

1.139.189

41

-

4.485

8.226

9.704

9.520

Регион Војводине

53.839

58.714

62.573

59.403

Република Србија

72.883

84.684

90.269

84.798

-

-

24

470

767

587

Сремски округ

Сремски округ

-

-

756

Регион Војводине

10.653

9.503

8.708

8.716

Република Србија

23.292

25.091

25.530

31.104
-

Инђија
јаја хиљ.ком.

2011

20.424

Инђија
говеда

2010

11.908

Инђија
свиње

2009

Инђија

-

69

-

470

69

-

Регион Војводине

22.224

21.643

66.959

60.481

Република Србија

41.259

62.869

131.578

149.800

Сремски округ

2

Број 10, страна број 301

Службени лист општина Инђија
Инђија

млеко хиљ тона

пасуљ

3.234

3.250

3.848

2.722

21.792

17.101

17.263

17.747

Регион Војводине

300.844

277.643

276.684

301.266

Република Србија

722.742

685.804

681.354

711.927

Инђија

-

-

-

-

Сремски округ

-

-

-

-

Регион Војводине

33

39

28

Република Србија

41

49

29

-

-

120

Сремски округ

Инђија
кромпир

Сремски округ

шљиве

грожђе

4
5
-

511

-

120

Регион Војводине

25.402

16.270

28.082

16.100

Република Србија

34.927

22.752

33.873

20.509

303

1.297

1.065

Инђија
јабуке

Понедељак, 19. септембар 2014.

Сремски округ

1

3.988

8.774

6.303

446

Регион Војводине

23.603

39.604

33.181

3.300

Република Србија

38.968

51.075

58.615

59.126

Инђија

17

8

75

4

Сремски округ

19

32

112

101

Регион Војводине

948

616

1.172

704

Република Србија

16.189

14.762

16.355

12.287

Инђија

-

-

-

-

Сремски округ

-

-

16

13

Регион Војводине

751

472

578

896

Република Србија

9.619

7.684

3.312

2.509

Извор: Републички завод за статистику

Анкета
“Мишљење пословне заједнице o привредном
амбијенту”
I. УВОД
Током марта и априла 2014. године, спроведена је анкета међу послодавцима Инђије у циљу прикупљања информација
о мишљењу привредног сектора о пословној клими у општини. Ова анкета је део реализације пројекта „Израда
Стратегије локалног економског развоја општине Инђија“, којим је општина добила средства за ову активност на име
конкурса Покрајинског секретеријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Сврха ове анкете је била да
се обезбеде корисне и поуздане информације за Радну групу за локални економски развој, које се односе на ставове
оних који инвестирају, отварају радна места и запошљавају у општини Инђија. У анкети су постављана питања која су
имала за циљ да установе каква је генерално пословна клима у општини, као и да установе задовољство привредника
квалитетом рада и услуга које пружа локална самоуправа. Ставке у упитнику су обухватале историјат и статус фирми,
природу њиховог посла, питања радне снаге и запослених, планове за инвестиције, информације о пословним
објектима, услуге општинске управе и односе са њом, као и свеукупне утиске о општини као месту пословања.

II. МЕТОДОЛОГИЈА
Анкета под називом „Мишљење пословне заједнице о привредном амбијенту” је била свеобухватна и састојала се из
укупно 33 питања и 5 поглавља; 1.Основне информације о предузећу/радњи, 2.Запослени и радна снага, 3.Инвестиције
и инвестициони планови, 4.Јавне услуге и односи са јавном управом, 5.Укупни утисци о локалној самоуправи. Анкета је
била објављена на општинском сајту www.indjija.net , била је прослеђена на 240 маил-ова из постојеће базе пословне
заједнице, поштом је послано 180 анкета и на терену је било 5 анкетара.
Анкетом је обухваћено укупно 71 предузеће (10,4% од укупног броја регистрованих предузећа у општини) и 153
предузетник (10,8% од укупног броја регистрованих предузетника), са укупним бројем запослених 2.507 радника, што
чини 27,6% од укупно запослених становника општине. С обзиром да су сви анкетирани одговорили у потпуности на
сва питања из анкете и да је заступљена територијално комплетна општина са учешћем и великих и малих предузећа
и радњи, одговори из анкете су довољно релевантни за општи утисак о ставовима предузећа и пословној клими
у општини Инђија. Анкетом су обухваћена индустрија (7%), МСП (41%), предузетништво (21%), пољопривреда и

Број 10, страна број 302

Службени лист општина Инђија

Понедељак, 19. септембар 2014.

рурални туризам (9%), трговина (16%) и туризам (6%). Од укупног броја испитаника обухваћених анкетом, 37% су
предузећа и предузетници која се баве производњом, 47% су сфера осталих услуга, а 16% су из сектора трговине
Од укупног броја анкетираних предузећа и предузетника, највише је микро-предузећа (1-10 запослених), њих 85%.
Мала предузећа су била заступљена са 8% (10-50 запослених), а средња и велика (више од 50 запослених) са 7%.
Анкетирана предузећа и предузетници основана су у периоду од 1975 до 2014. године. Сви наведени подаци говоре
да су резултати анкете врло индикативни и представљају користан инструмент за стратешко планирање економског
развоја, као и даље активности везане за јачање двосмерне комуникације између привреде и локалне власти.
Поред тога, анкетом су утврђене разлике у ставовима фирми које представљају различите секторе локалне
привреде (производња, грађевинарство, трговина, остале услуге), што додатно доприноси информативности
овог истраживања и бољем разумевању објективног стања у локалној привреди.
Овај извештај се неће позивати на конкретне фирме, те ће формулари упитника остати поверљиви и као такви
представљати анализу мишљења пословне заједнице општине Инђија.

III. ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Пословна клима у општини Инђији је, у поређењу са осталим општинама у Србији, релативно повољна.
Стопа незапослености у општини Инђија је у 2013. години износила око 12%, што је испод републичког просека
(20,1%). Међутим просечна нето плата у општини Инђија у 2013. години износи 35.326 динара што је за 19,5% мање
од просека Републике. Међутим, важно је истаћи благи раст запослених 2013. године у односу на 2012. годину од 3%
2. Предузећа обухваћена анкетом тренутно запошљавају просечно 21 радника. Производна делатност
запошљава просечно 18 запослених, а остале делатности имају просечно по 5 запослена. Охрабрује податак да
привреда планира пораст броја запослених за око 15%.
3. Анкетирана предузећа и предузетници су у највећој мери оријентисана на пословање у локалној заједници и
региону (Војводина) у износу од 75%. У остатку Србије пласман производа и услуга се остварује у проценту 16%.
На Балкан, Европу и друге светске земље одлази остатак од 9%. промета .
4. Послодавци су генерално задовољни квалитетом радне снаге. Међутим, постоји разлика између предузећа
и предузетника.
Изузетно

Добро

Задовољава

Лоше

Предузећа

2%

66%

31%

1%

Предузетници

52%

34%

11%

3%

8% анкетираних предузећа има или очекује да ће имати проблема са проналажењем нових радника са
одговарајућим знањима и вештинама. Овај проблем је мање израженији код предузетника где је 28% потврдно
одговорило на ово питање.
5. Чак 31% предузећа од укупно анкетираних, планира инвестиције ради проширења пословања у општини
Инђија. Поред тога још 22% предузећа разматра ову могућност. Око 46% предузећа, тренутно ни не разматра
могућност нових инвестиција за ову намену. Већина планираних инвестиција ће бити реализована у 2014.
години, док само мали број планира да буде реализован у 2015. и 2016. години. Код предузетника је проценат који
планирају инвестицију ради проширења знатно мањи и износи око 16% уз додатних 25% оних који разматрају
ову могућност.
Привреда очекују да ће укупан износ планираних инвестиција бити око 1,9 милијарди динара. Инвестиције би
требало да отворе око 588 нових радних места, што чини увећање од 19% у односу на тренутно стање. Поред
тога, 14% привреде разматра могућност инвестиција ван територије општине.
Неки од разлога за инвестирање ван територије општине су:
• проширење тржишта
• незаинтересованост локалне власти, спора администрација
• затвореност тржишта и смањење могућности конкурисања за пословање
• интерес и у другим локалним самоуправама
6. Као факторе који најнегативније утичу на тренутни и будући развој свог пословања, пословна заједница у највећем
проценту (79% испитаних) идентификују општу привредну ситуацију. Остали фактори који негативно утичу на развој
пословања јесу инострана конкуренција (36%), недоступност финансија (29%), национално законодавство (26%).
7. Предузећа као најповољније ефекте, везане за улазак Србије у ЕУ, виде стабилну пословну климу (67%), лакше
спровођење закона (45%) и приступ великом тржишту без царина (33%). Као најнегативније стране уласка
Србије у ЕУ, пословна заједница наводи јаку конкуренцију (48%) и веће трошкове радне снаге (38%).
8. Квалитет услуга које пружа локална самоуправа је генерално оцењен средњом оценом. На скали од 1 до 4, где
је 1 најбоља, а 4 најлошија оцена, локална самоуправа је за услуге које пружа оцењена са 2,67.
Од понуђених одговора, најбоље је оцењен јавни транспорт - средња оцена 2,24 и одношење отпада-средња
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оцена 2,29. Најлошије оцењен квалитет јавне услуге јесте процес издавања грађевинске дозволе-3,14, затим
одржавање путева 3,12 и јавна безбедност 3,10. 9. На питање са понуђеним тврдњама о директној улози
локалне самоуправе у развоју локалне привреде, сви анкетирани (100%) сматрају да би локална самоуправа
требало да се бави унапређењем пореских олакшица и развојем радне снаге. Око 90% анкетираних сматра
да локална самоуправа треба обезбедити бесплатне локације, успоставити Центре за помоћ МСП и направити
етичке кодексе за рад са локалним предузећима.
Анализа упитника указује да би Стратешки план економског развоја највише требало да обрати пажњу на 3
приоритне теме; развој малих и средњих предузећа (86% испитаних), пружање помоћи и подршке предузећима
(50%), привлачење нових страних педузећа (40%) и развој пољопривреде и села (40%)
10. Пословна заједница квалитет јавних услуга оцењује просечно задовољавајуће-средња оцена 2,67- на скали
од 1 до 4, где је 1 најбоља, а 4 најлошија оцена,
Од понуђених одговора, најбоље је оцењен јавни транспорт - средња оцена 2,24 и одношење отпада-средња
оцена 2,29. Најлошије оцењен квалитет јавне услуге јесте процес издавања грађевинске дозволе-3,14, затим
одржавање путева 3,12 и јавна безбедност 3,10.
Када се посматрају појединачне институције, најповољније је оцењен Председник општине. 57% пословне
заједница је сарадњу са председником оценило као „добра сарадња”. Најлошија сарадња је изражена са
републичким властима – 63% и општинским одељењем за финансије – 50%.
11. Размишљање локалних привредника о стању привреде у општини Инђија, најбоље се може представити
завршним коментаром једног од привредника који живе и послују у Инђији већ 30 година: „Локална самоуправа
мора схватити, да привредници и предузетници чине здраво економско језгро, да се из њиховог пословања
пуни буџет, те да однос према њима треба да буде много коректнији и флексибилнији. Европске вредности су:
поштовање и помагање сваког лојалног пореског обавезника, посебно оног који улагањем рада и капитала
доприноси развоју друштва”.

IV РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

1. Профил предузећа и општа пословна клима
Анкетом је обухваћено укупно 71 предузеће (10,4% од укупног броја регистрованих предузећа у општини) и
153 предузетник (10,8% од укупног броја регистрованих предузетника), са укупним бројем запослених 2.507
радника, што чини 27,6% од укупно запослених становника општине.
Као главне предности општине Инђија као средине за пословање, велики број анкетираних субјеката навео
је географски положај, добру саобраћајну повезаност, присутност инвеститора. Са друге стране, као главне
проблеме велики број предузећа наводи однос према МСП, процес издавања дозвола, несарадњу са локалном
привредом, саобраћај (путна мрежа), инфраструктура.
Генерално мишљење пословне заједнице о квалитету живота у општини јесте добро 42% испитаних и задовољавајуће
39%. Врло су слични проценти у категорији „општини Инђија као месту за пословање”. Задовољавајуће 41% и добро 33%.
Слика 1: Мишљење о квалитету живота у општини
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Слика 2: Мишљење о општини као месту за пословање

31% пословне заједнице у Инђији у склопу понуђених одговора, има за своје предузеће у региону важне
снабдеваче сировина. 29% анкетираних има профилисано и важно тржиште у сколпу Инђије и региона. У
Србији, 45% привреде Инђије има за своје предузеће важне снабдеваче сировина и важно тржиште.
Слика 3: Да ли у вашем региону имате

Слика 4: Да ли у Србији имате

2. Запослени и радна снага
Предузећа обухваћена анкетом тренутно укупно запошљавају 2.507 радника, што чини 27,6% од укупно
запослених становника општине.просечно. Производна делатност запошљава просечно 18 запослених, а
остале делатности имају просечно по 5 запослена. Охрабрује податак да привреда општине Инђија планира
пораст броја запослених за око 15%.
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Међутим, истовремено 48% анкетираних предузећа и делатности производње има или очекује да ће имати
проблема са проналажењем нових радника са одговарајућим знањима и вештинама. Овај проблем је мање
израженији код предузетника где је тек 28% потврдно одговорило на ово питање.
Слика 5: Квалитет радне снаге

Слика 6: Недостатак специфичних професија и квалификација

3. Инвестиције и планови за развој
Од укупног броја анкетираних, њих 51% су власници просторија у којима послују, 39% закупљује просторије, док
је 10% власник дела зграда, а део закупљује. 45% сматра да би им садашња имовина у граду коју поседују или
су закупци, омогућила проширење пословних/производних просторија. Са друге стране, 55% нема адекватну
имовину за проширење,53% анкетираних планира или разматра нове инвестиције ради проширивања
капацитета. Од оних који планирају проширење, њих 70% ће остати у општини Инђија.
Планиране инвестиције ће бити реализоване у највећем броју случајева у 2014. и 2015. години
Инвестиције би требало да отворе око 588 нових радних места, што је за 19% више од тренутног броја запослених.
Поред тога, 4% привреде планира, а 17% разматра могућност инвестиција ван територије општине Инђија.
Неки од разлога за инвестирање ван територије општине су:
• проширење тржишта
• незаинтересованост локалне власти, спора администрација
• затвореност тржишта и смањење могућности конкурисања за пословање
• интерес и у другим локалним самоуправама
Слика 7: Да ли планирате инвестиције у циљу повећања прозводње (проширења услуга) у Инђији?
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4. Јавне услуге и односи са властима
Најнегативнији утицај за тренутно-будуће развијање пословања (производа или услуга), анкетирана пословна заједница
је посебно издвојила општу привредну ситуацију-79%. Као посебни фактори који најнегативније утичу на развој (од
датих одговора) јесте инострана конкуренција-36%, недоступност финансија-29%, национално законодавство-26%.
Међутим 15% анкетираних је додало и велики проблем у нелојалној конкуренцији (сива економија).
Што се тиче уласка Србије у ЕУ, привреда као позитивне факторе издваја стабилну пословну климу и лакше
спровођење закона, а као негативне факторе јаку конкуренцију и веће трошкове радне снаге.
Слика 8: Који од следећих фактора имају најнегативнији утицај на будући развој ваших производа или услуга

Пословна заједница квалитет јавних услуга оцењује просечно задовољавајуће - средња оцена 2,67- на скали од 1 до 4, где
је 1 најбоља, а 4 најлошија оцена.
Од понуђених одговора, најбоље је оцењен јавни транспорт - средња оцена 2,24 и одношење отпада-средња оцена 2,29.
Најлошије оцењен квалитет јавне услуге јесте процес издавања грађевинске дозволе-3,14, затим одржавање путева 3,12 и
јавна безбедност 3,10.
На отворено питање које услуге и како унапредити најзаступљенији су следећи одговори:
• додатно унапредити јавну безбедност и безбедност имовине, смањење вандализма
• помоћ МСП кроз обезбеђивање мањих каматних стопа, грејс период
• убрзати и поједноставити процедуру издавања градјевинских дозвола, смањити таксе и друга оптерећења у циљу брже
изградње инвестиционих објеката
• смањање „папирологије” код издавања дозвола и за привредне делатности
• веће интересовање локалне самоуправе за домаће привреднике-производња, трговина, пољопривреда и туризам
• унапредити одржавање путева
40% анкетираних се слаже (не у потпуности) са тврдњом да локална самоуправа примењује процедуре за издавање
дозвола, наплату пореза и друге накнаде на једнак и поштен начин свим грађанима и привредним субјектима.
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Слика 9: Квалитет јавних услуга (већа вредност указује на лошији квалитет, тј. 1=изврсно, 4=лоше)

Додатни показатељ о степену поверења у локалну самоуправу добијамо и кад погледамо одговоре на питање „да ли
локална самоуправа примењује процедуре за издавање дозвола, наплату пореза и других накнада на једнак и поштен
начин свим грађанима и привредним субјектима”. Наиме, 45% се слаже (и у потпуности) са овом тврдњом. Истовремено,
31% анкетиране пословне заједница се не слаже (и у потпуности не слаже) са датом тврдњом. 24% нема мишљење.
Када се посматрају појединачне институције, најповољније је оцењен Председник општине. 57% пословне заједница је
сарадњу са председником оценило као „добра сарадња”. Најлошија сарадња је изражена са републичким властима – 63%
и одељењем за финансије – 50%.
Слика 10: Сарадња са институцијама и организацијама

На питање које улоге би локална самоуправа требало да има у развоју локалне привреде, на понуђене тврдње сви
анкетирани (100%) сматрају да би локална самоуправа требало да се бави пореским олакшицама, односно да општина
треба имати надлежности које омогућавају да инвеститорима одобравају пореске олакшице – могућност да смање порез
на приход предузећа, порез на имовину ако инвеститори отворе нова радна места. Такође, сви анкетирани
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(100%) виде директну улогу локалне самоуправе у развоју радне снаге, односно општина треба да учествује у
припреми квалификоване радне снаге – помоћ за организовање програма преквалификације, подстицање људи
на стицање техничког знања, подршка средњошколском и високом образовању. 95% анкетираних се слаже са
тврдњом да Општина треба приватним предузећима по симболичним ценама обезбедити локације опремљене
инфраструктуром. 90% сматра да општина треба успоставити оне стоп схопс или центре за помоћ преузећима који ће
пружати услуге преузећима око бирократских процедура и решавати проблеме у кратком временском року. условима
за развој радне снаге и обезбеђивањем бесплатних локација у пословној зони изградње. Најмање анкетираних (33%)
се слаже са тврдњом да Општина треба тражити тржишта за предузећа и нове стратешке партнере.
Ван понуђених одговора наведени су још неке активности локалне самоуправе које би допринеле развоју
локалне привреде:
• заједничко представљање на сајмовима
• планирано и континуирано окупљање привредника од стране ЛС и обилазак привредника
• изградња мреже потенцијалних пословних партнера
• подстицај задругарства
• школовање перспективних кадрова
Слика 11: Улога општине у развоју локалне привреде

Локална самоуправа је оцењена у највећем броју испитаника (48%) као „задовољавајуће мишљење”. прилично
лоше. 10% испитаника је оценило рад локалне самоуправе оценом „лоше“. 36% анкетираних сматра рад локалне
самоуправе само „добрим“. На ово питање није било испитаника „без мишљења”.
Слика 12: Улога општине у развоју локалне привреде

Анализа упитника указује да би Стратешки план економског развоја највише требало да обрати пажњу на развој малих и
средњих предузећа, пружање помоћи и подршке предузећима, развој инфраструктуре и развој пољопривреде и села.
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Слика 13: Приоритетне теме којима треба да се бави стратешки план економског развоја града (приказан
је број предузећа која су потврдно одговорила)

4. ЗАКЉУЧАК
Као закључак анкете и мишљења привреде у општини Инђија искористићемо завршни коментар једног
од анкетираних привредника.
„Локална самоуправа мора схватити, да привредници и предузетници чине здраво економско језгро, да се
из њиховог пословања пуни буџет, те да однос према њима треба да буде много коректнији и флексибилнији.
Европске вредности су: поштовање и помагање сваког лојалног пореског обавезника, посебно оног који улагањем
рада и капитала доприноси развоју друштва”.

SWOT Aнализа
SWOT анализа привредних аспеката општине Инђија за потребе израде Стратегије локалног економског развоја.
Снаге

Слабости

1.Повољан гео-саобраћајни положај (Е-75, М-22.1, река Дунав, железничка пруга,
близина аеродрома Никола Тесла).
2.Значајан положај у београдском и новосадском метрополитенском подручју
3.Повољни природни услови за стамбену и привредну изградњу
4.Повољни природни услови за пољопривреду (клима и земљиште)
5.Усвојени просторни планови
6.Постоје уређене и комунално опремљене индустријске зоне (Висок степен
инфраструктурне опремљености индустријских зона)
7.Постоји довољно просторних резерви за развој породичног и вишепородичног
становања (развој станоградње)
8.Значајан број очуваних објеката сеоске архитектуре који дају посебан аутентични
печат посебно руралним насељима (могућност развоја етно туризма)
9.Висок степен изграђености примарне комуналне инфраструктуре свих насељених
места (гас, вода, канализација, телефон, интернет, ел. снабдевање, и сл)
10.Значајни људски ресурси као потенцијали за даљи развој предузетништва
11.Константни петогодишњи привредни раст на подручју Општине као основ за
будући развој (2009-2013.)
12.Константни раст директних инвестиција, посебно страних („greenfield“),
13.Константни раст запослености у привреди у периоду 2008-2013. год.
14.Постоји вишедеценијска традиција предузетништва

1.Уситњеност пољопривредних парцела
2.Старост популације која се бави пољопривредом (сенилизација села)
3.Старост пољопривредне механизације
4.Недовољно попуњени капацитети постојећих радних зона
5.Неравномерни привредни развој свих насеља општине
6.Лоше стање локалне путне мреже
7.Не постојање локалне институције за решавање свих бирократских проблема
локалние пословне заједнице-администрација
8.Недостатак одговарајућих кадрова за потребе привреде Општине
9.Раст незапослености високообразованих кадрова
10.Висок степен зависности пољопривредне производње од временских услова
(суше – пример 2012.)
11.Висок степен ’’рада на црно’’ и заступљеност ’’сиве економије’’

Могућности

Претње

1.Створени предуслови за реализацију нових привредних инвестиција, пре свега
„greenfield“) у индустријским зонама
2.Река Дунав је недовољно искоришћена и економски (туризам) и инфраструктурно
(као саобраћајница)
3.Постоје просторне резерве за ширење свих насеља у Општини (било ширењем
насеља, било њиховим погушћавањем)
4.Све инфраструктурне мреже у Општини имају могућност ширења и проширивање
капацитета
5.Погушћавање објеката за одмор, рекреацију и туризам у Подунављу Општине,
посебно у руралним насељима и њиховим урбанистичким целинама ван
грађевинског рејона
6.Креирање централних туристичких атракција-производа
7.Боља организација предузетничког и МСП сектора и повећање конкурентности
кроз формирање одговарајућих привредних кластера и остале меке
инфраструктуре
8.Побољшање односа (бриге) Општине према постојећим и потенцијалним
инвеститорима и привредницима
9.Развој јавно-приватног партнерства за развој различитих инфраструктурних и
комуналних пројеката
10.Могућност израде каталога ЈПП-а
11.Активирање и развој мелиорационог система Источни Срем
12.Могућност развоја бизнис инкубатора, пореских олакшица и едукативних
центара за развој људских ресурса за потребе локалне привреде
13. Могућност издвајања деце средњошколског и студентског узраста и њихово
образовно усмеравање за потребе развоја локалне привреде

1.Снижење нивоа водоносних хоризоната који се експлоатишу за потребе
водоснабдевања насеља
2.Повећава се просечна старост становништва увећањем контигената
становништва од 40-59 и преко 60 година старости
3.Смањили су се контигенти становништва испод 19 година и од 20-39
4.Тренд смањења пољопривредног земљишта
5.Недовољно коришћење расположивих подстицаја посебно од стране
привредног сектора (фондови Покрајине, Р.Србије, ЕУ, и др.донатора)
6.Смањење бројности ноћења туриста на територији Општине
7.Продужени утицај економске кризе на привредни раст у РС (изражена кроз пад
БДП, раст неликвидности и сл.)
8.Недовољна ефикасност мера за сузбијање сиве економије у РС,
9.Раст фискалног оптерећења реалног сектора-привреде (ПДВ, порез на добит и
сл.)
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Акциони план
Визија развоја:

НАЈБОЉЕ ИЗ ИНЂИЈЕ
MADE IN INĐIJA

IS
ЈЕ

THE BEST FROM SERBIA
НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ

Oпштина Инђија 2020. године
Развијена локална економија базирана на одрживом коришћењу природних, социјалних и привредних потенцијала
и пуној афирмацији географског положаја, технолошких иновација и регионалне и међународне сарадње.

I СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПШТИХ МЕРА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА:
1. Креиран прецизан и јасан програмски оквир за развој повољног пословног окружења
2. Подигнути организациони капацитети и умреженост актера локалног економског развоја са локалним и
иностраним партнерима
3. Изграђена капитална примарна инфраструктура као осовина развоја локалне економије
4. Креиран стимулативни легислативни оквир за развој пословања
5. Развијени напредни ‘’е-сервиси’’ који интегришу потребе локалне привреде и локалне самоуправе.

II СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПОСЕБНИХ МЕРА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА:
1. Конкурентна, еколошка и социјално одржива пољопривреда
2. Извозно оријентисана индустријска производња која је подржана локалном занатском и грађевинском
оперативом
3. Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој туризма и осталих комплементарних делатности
4. Локална привреда базирана на економији знања
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I Опште мере за развој привреде општине Инђија у периоду 2014 – 2020. година
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

1.1

Унапређење бренда Инђије као ‘’најбољег пословног и
инвестиционог окружења’’ у Србији

Реализовано 20 нових green field и brown field
инвестиција укупне вредности 100 милиона евра у
периоду до 2020. године

1.2

Измене и допуне просторног плана општине и урбанистичких
планова насеља и делова насеља; израда ПДР-ова делова
насеља – планска разрада

Усклађен просторни развој општине са регионалним и
локалним иницијативама јавног и приватног интереса

1.3.
(П)

Израда каталога пројеката ЈПП-а у општини Инђија

Израђен каталог са минимално 10 развојних
инвестиционих пројеката са моделима креирања ПЈП-а

Израда Маркетинг плана општине Инђија у функцији развоја
привреде

За 30% увећана видљивост привредне заједнице и
локације Општине за потенцијалне кооперанте и
инвеститоре

Израда плана капиталних инвестиција општине Инђија

За 20% унапређен систем програмирања
имплементације капиталних инвестиција Општине

1.6

Израда средњорочног програма уређења грађевинског
земљишта

Креиран план усвојен на привредном савету општине
Инђија и потврђен на јавном увиду у минималном року
трајања од 30 дана и јавној презентацији за грађане.

1.7.
(П)

Формирaње каталога јавне имовине и дефинисање модела
њеног коришћења

За 20% увећан приход од управљања јавном имовином
у власништу општине Инђија (изузев пољопривредног
земљишта)

1.8.

Израда обједињеног каталога инвестиционих локација и
потенцијала за различите типове делатности за сва насеља
општине

Формирана публикација са предлозима локација и
њиховим спецификацијама за инвеститоре одобрена
од стране надлежних органа локалне самоуправе

1.9.

Израда студије тренутног стања потребних занимања у
односу на локалну привреду - ''Агенда за нове вештине и
производе''

Усвојена студија од стране социо-економског савета;
Креирана два нова смера у средње-школском центру
општине за нове профиле које тржиште тражи

1.10.

Израда студије: ''Развој социјалног предузетништва''

Формирана три социјална предузећа у року од 3 године
која запошљавају минимум 50 људи

1.11.

Афирмација женског предузетништва

Годишње покретање минимум 10 бизниса од стране
предузетница; формирање удружења предузетница
општине Инђија

1.12.

Афирмација омладинског предузетништва

За 10% увећано интересовање за покретање
сопственог предузетничког бизниса међу младима (до
27 година старости)

1.13.

Креирање и додела годишњих признања за најбоље
привреднике

Додела признања привредним субјектима који
годишње запосле минимум 10 нових радника

1.14.

Израда програма развоја технолошких иновација као
подршке развоја привредном сектору општине

Формиран ''Центар за развој иновација Општине''
и креиран систем анализе неопходних иновација
и начина њиховог пласмана за потребе локалне
привреде; годишња имплементација минимум једне
серијске иновације за потребе локалне привреде

1.15.

Афирмација ''Зелене економије'' у локалним оквирима

Имплементација минимум 2 добре праксе ''зелене
економије'' годишње – смањење употребе енергената
и сировина у производњи за 10%

1.4.

1.5

Динамика имплементације

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности (од 1
до 3 године)

Континуиране мере
(сваке године)

(П) – Приоритет за реализацију

2. Стратешки циљ:

Подигнути организациони капацитети свих актера локалног економског развоја и њихова умреженост са
локалним и иностраним партнерима
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

2.1.

За 10% увећан пласман робе и услуга са територије Општине на
Отварање канцеларије за европске послове општине
тржишта ЕУ; Креирана стратешка партнерства са привредним,
Инђија у Бриселу при мисији Србије у ЕУ
цивилним и јавним ентитетима са територије ЕУ

2.2.

Формирање истурених канцеларија (brunch of- Унапређено повезивање понуде и потражње са територије општине
fice) страних привредних комора у Србији и других за 10% са интересним удружењима страних инвеститора и њиховим
интересних групација у Општини
матичним земљама

2.3.
(П)

Унапређење квалитета и пласмана производа
у локалној привреди кроз креирање локалног
стандарда ''Најбоље из Инђије''

Динамика имплементације

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

За 10% већи приход на тржишту производа произведених у складу са
стандардом ''Најбоље из Инђије'' у року од три године

2.4.
(П)

Стварање инфраструктуре за коришћење домаћих Подигнути капацитети локалне самоуправе за 300% за потребе
и иностраних (посебно из ЕУ) фондова за потребе аплицирања на фондове ЕУ; годишња реализација минимум 1 мил
развоја и умрежавање (twinning) домаће привреде
евра за потребе развоја привреде

2.5.
(П)

Формирање функционалне кровне организације Реализована редовна годишња скупштина формиране организације
привредника општине Инђија
са усвојеним годишњим планом и програмом рада и управљачким
телима – минимум 30% привредне заједнице учлањено

2.6.

Унапређење комуникације пословне заједнице и Минимално 6 радних састанака Привредног савета у току сваке
општинске управе кроз креирање ''Привредног године и омогућена пуна транспарентност у његовом раду – за
савета општине Инђија''
50% увећан обим усвојених сугестија привреде од стране локалне
самоуправе у развојним плановима

2.7.

Минимум 20% студената из општине Инђија поседује стипендије
Креирање механизма стипендирања за студенте са
од стране привредника општине Инђија и планирани су за будуће
територије општине од стране локалне привреде
потребе развоја локалних предузећа

2.8.

Пуна оспособљеност за пројектни менаџмент и fundraising – годишње
Подизање капацитета организација цивилног
прикупљено 200.000 евра из екстерних извора финансирања за
друштва за унапређење привредног амбијента
потребе развоја локалне привреде

Краткорочне активности (од 1
до 3 године)
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2.9.
(П)

Унапређење квалитета свих процедура у ингеренцијама
локалне самоуправе за потребе сервисирања привреде

Минимум 80% пословне заједнице задовољно квалитетом и
брзином рада општинских сервиса за потребе привреде

2.10.

Унапређење квалитета процедура у ингеренцијама
локалне самоуправе у процесу издавања локацијских,
грађевинских и употребних дозвола као и у процесу
легализације

За 30 % брже процедуре издавања грађевинских дозвола од
републичког просека

2.11.

Унапређење комуникације и сарадње службе за
запошљавање и локалне пословне заједнице

Годишње одржана минимум три редовна састанка привредног
савета и представника служби за запошљавање – побољшан
трансфер кадрова за 10% са бироа до потенцијалних послодаваца

Континуиране мере
(сваке године)

(П) – Приоритет за реализацију

3. Стратешки циљ:
Изграђена капитална примарна инфраструктура као осовина развоја локалне економије
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

3.1.

Увођење алтернативних извора енергије у локалну
привреду и инфраструктурне системе (енергија
биомасе, ветра, сунца, геотермална енергија)

Смањење потрошње електричне енергије и гаса за потребе
привредих делатности за 10%

3.2.

Развој локалне комуналне инфраструктуре по принципу
'''паметних мрежа'' (smart infrastructure networks)

Формиран ''Центар за управљање комуналном инфраструктуром
општине'' и смањена потрошња енергије и других ресурса за
20% за потребе рада комуналних инфраструктурних система

3.3.
(П)

Успостављање функционалне регионалне санитарне
депоније за подручје источног Срема

Регион за прикупљање комуналног отпада на простору источног
Срема у пуној функцији

3.4.

Изградња југо-источног крака обилазнице око Инђије

За 50% смањен транзит кроз насеље Инђија

3.5.

Изградња индустријских саобраћајница у североисточној радној зони у Инђији по фазама

У потпуности формирана саобраћајна мрежа у СИ радној зони
Инђије

3.6.

Израда подземне гараже у центру Инђије

Смањен проблем паркирања у центру насеља Инђија за 20%

3.7.

Завршетак канализационе мреже у насељима Општине

У свим насељима општине изграђења примарна канализациона
мрежа и 50% секкундарне мреже; решен систем за
пречишћавање отпадних вода

3.8.
(П)

Трајно решавање проблема водоснабдевања у
општини Инђија – успостављање континуитета рада
фабрике воде

Свим насељима општине обезбеђене довољне количине питке
воде

3.9.

Реконструкција коловоза државног пута II А реда број
126 у Инђији

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.10.

Реконструкција пута Стари Сланкамен – Сурдук

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.11.

Реконструкција локалног пута Чортановци – Дунав

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.12.

Реконструкција коловоза државног пута II А реда број
100 у делу до Чортановаца

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.13.

Реконструкција коловоза локалног пута Јарковци државни пут II А реда број 126

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.14.

Реконструкција локалног пута Инђија – Бешка у дужини
од 6км

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.15.

Реконструкција пута Нови Карловци – Нови Сланкамен
(деоница државног пута II А реда број 126)

Реконструисана саобраћајница у складу са главним пројектом и
добијена употребна дозвола

3.16.

Израда идејних и главних пројеката саобраћајница

Израђена неопходна пројектно-техничка документација за све
пројекте који се налазе у годишњем плану и програму рада
дирекције за изградњу Општине

3.17.

Израда идејних и главних пројеката хидротехничких
објеката (водовод, канализација, кишна канализација)

Израђена неопходна пројектно-техничка документација за све
пројекте који се налазе у годишњем плану и програму рада
дирекције за изградњу Општине

3.18.

Израда идејних и главних пројеката електроенергетских објеката

Израђена неопходна пројектно-техничка документација за све
пројекте који се налазе у годишњем плану и програму рада
надлежне електо-дистрибуције за подручје Општине

(П) – Приоритет за реализацију

Динамика имплементације

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

Континуиране мере
(сваке године)
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4. Стратешки циљ:
Креиран стимулативни легислативни оквир за развој пословања
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

Динамика имплементације

/

/

/

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

4.1.
(П)

Формирање јасног и транспарентног система за
одређивање такси за комунално опремање грађевинског
земљишта – Политика цена

Кроз јавну расправу формиран систем одређивања
таксе за комунално опремање грађевинског земљишта у
општини Инђија.

4.2.

Израда плана преиспитивања постојећих комуналних
одлука и доношења недостајућих

Урађене анализе спровођења постојећих комуналних
одлука и извршено усклађивање са реалним стањем
и ажурираним правним основом и планском
документацијом

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

Континуиране мере (сваке
године)

(П) – Приоритет за реализацију

5. Стратешки циљ:
Развијени напредни ‘’е-сервиси’’ који интегришу потребе локалне привреде и локалне самоуправе
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

Динамика имплементације

/

/

/

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

5.1.
(П)

Израда бизнис портала општине Инђија www.lerindjija.rs
(податак-комуникација-сервис) - Успостављање локалног
информационог система за праћење, управљање и
размену информација од значаја за развој привреде

За 30% увећана информисаност привредне заједнице о
развојним могућностима за сопствено пословање

5.2.
(П)

Израда базе добављача и повезивање са међународним
''Информационим системима'' и базама података понуде
и потражње

За 10% подигнут ниво директног повезивања и продаје
локалне привреде са домаћим и иностраним партнерима

5.3.
(П)

Израда система 48 сати за локалну привреду у целини
(постојећу и потенцијалну)

Позитивно решено минимум 50% постављених упита

5.4.

Унапређење рада ГИС-а и повезивање са бизнис порталом
и другим привредним базама података

Унапређен квалитет пословних анализа за привредне
субјекте и друге заинтересоване стране за 50%.

5.5.

Успостављање система ,,Е-инспектор``

Усклађивање деловања инспекцијских служби и за 20%
увећана успешност реализованих пријава по притужби
грађана у року од 3 године

5.6.

Билтен-Информатор за привреднике

Привредна заједница Општине квартално информисана
о текућем стању привреде и планираним локалним
развојним активностима

Креирање базе студената са пребивалиштем у општини
Инђија

Минимум 50% студената са територије Општине
обухваћено базом података са детаљним приказом
њихових знања и вештина

5.7.

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

Континуиране мере (сваке
године)

(П) – Приоритет за реализацију

II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА:
1. Конкурентна, еколошка и социјално одржива пољопривреда
2. Извозно оријентисана индустријска производња која је подржана локалном занатском и грађевинском оперативом
3. Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој туризма и осталих комплементарних делатности
4. Локална привреда базирана на економији знања

Број 10, страна број 314

Службени лист општина Инђија

Понедељак, 19. септембар 2014.

II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
1. Конкурентна, еколошка и социјално одржива пољопривреда
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

1.1.
(П)

Развој система за наводњавање за потребе унапређења
пољопривредне производње

За 30% увећана пољопривредна производња након
пуног успостављања система

1.2.

Изградња енергане на биомасу добијене са земље која се
даје у закуп по моделу ПЈП-а

50% жетвених остатака са земље која се издаје у закуп
користи се за производњу електричне енергије у
енерганама на биомасу

1.3.

Дефинисање аграрних зона и логистике њиховог
комуналног опремања за потребе измештања узгајивача
стоке са више од 20 условних грла из насеља општине
према ПЈП моделу

100% узгајивача стоке са преко 20 условних грла стоке
обавља своју делатност у комунално опремљеним
аграрним зонама

1.4.

Јачање капацитета локалних и регионалних ЛАГ-ова за
потребе укупног руралног развоја општине Инђија

Креиран минимум 1 ЛАГ (локална акциона група)
за потребе интегрисаног социо-економског развоја
руралних подручја Општине

1.5.
(П)

Изградња капацитета и модела рада пољопривредних
задруга и формирање задружног савеза општине Инђија

Формиран задружни савез општине Инђија и за
20% увећан обим производње и обим прихода
пољопривредника чланова задруга и савеза

1.6.

Реорганизација надлежности и система управљања
сеоским пашњацима

100% општинских пашњака стављено у функцију развоја
сточарства (''слободна паша'' или зоне за изградњу фарми
за измештање крупних узгајивача стоке из насеља)

1.7.

Организација рада пољочуварске службе

За 30% смањен број крађа летине и других
злоупотреба у року од три године

1.8.

Развој социјалног предузетништва у воћарској и
виноградарској производњи од стране АРРИ-а

Сезонско запошљавање минимум 50 радника у
социјалном предузећу које ће се бавити воћарском
или виноградарском производњм

1.9.

Формирање ''Агро-инкубатора'' за развој повртарства
и стимулисање младих (као вида субвенције) за
самозапошљавање

Годишње обучено 30 младих за самосталну изградњу
и развој пластеничке повртарске производње

1.10

Формирање локалне велетржнице за пласман
пољопривредних производа по моделу ПЈП-а

Минимум 20% пољопривредне производње са
територије општине Инђија пласирано путем локалне
велетржнице

1.11.

Израда и промоција програма органске пољопривредне
производње ''Зелена Инђија''

На 5% пољопривредних површина до 2020. године
успостављена интегрална органска производња као
основа за развој органског сточарства

1.12.(П)

Формирање општинског аграрног фонда

100% буџетских средстава добијених од државних
трансфера и локалних изворних прихода из
пољопривреде, реинвестирано у пољопривреду

1.13.

Унапређење одржавања атарских путева

Годишња санација 10 км атарских путева

1.14.

Комасација и арондација пољопривредног земљишта

Годишње укрупњено минимум 100 Ха
пољопривредних површина

1.15.

Улагања у противградну опрему и систем узбуњивања

У потпуности опремљен систем неопходним бројем
противградних ракета за једну сезону и смањена
директна штета нанета градом за 80%

1.16.

Субвенционисање система осигурања и реосигурања
пољопривредних култура у случајевима елементарних
непогода

Минимум 80% умањена потенцијална штета у случају
настанка елементарних непогода

1.17.

Креирање механизма позитивне дискриминације
локалних произвођача стоке приликом закупа
пољопривредног земљишта

За 30% увећан број локалних пољопривредних
газдинстава која се баве сточарском производњом
која су у закупу државног пољопривредног земљишта

1.18.

Креирање система субвенционисаних цена воде и
канализације за регистрована пољопривредна газдинства
која се баве сточарством

Постигнут годишњи договор са произвођачима стоке
(њиховом кровном задругом) о субвенционисаној
цени воде и канализације за потребе рада њихових
газдинстава

1.19.

Субвенционисање рада ветеринарских служби као мера
подршке сточарству (укључујући пчеларство)

Смањен број сточних обољења и губитака сточног
фонда за 10%

1.20.

Креирање система раног упозоравања пчелара уочи
сезонске хемизације пољопривредних култура

Смањен број губитака пчелињих заједница за 80%

1.21.

Израда годишњег програма едукације за
пољопривреднике и трансфера примера добрих
пољопривредних пракси

За 30% увећан ниво знања полазника едукативних
програма и за 10% увећан број имплементираних
примера добрих пракси у року од 5 година

1.22.(П)

Унапређење стандардизације пољопривредне
производње према међународним стандардима

За 30% увећан број пољопривредника који су
стандардизовали своју производњу у складу са неким
од међународних стандарда у периоду од 5 година

Развој система информисања и базе података
пољопривредних произвођача

Минимум 70% пољопривредних произвођача унутар
базе података и развијен систем истовременог
информисања

1.23.

(П) – Приоритет за реализацију

Динамика имплементације

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

Континуиране мере (сваке
године)
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Службени лист општина Инђија
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II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ, МСП
2. Стратешки циљ:
Извозно оријентисана индустријска производња која је подржана локалном занатском и грађевинском
оперативом
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

2.1.

Инфраструктурно опремање радних зона (аграрних
и предузетничких) у селима општине

Опремљено 100 Ха аграрних и предузетничких зона за
потребе мале привреде (не индустрије!)

2.2.
(П)

Формирање гарантног фонда за потребе развоја
привреде општине

Планирање минимум милион евра гаранција од стране
локалне самоуправе за потребе рада гарантног фонда
општине Инђија сваке године

2.3.

Израда и имплементација плана управљања
индустријским и другим отпадом који настаје у
процесу привредних активности

100% индустријског и другог отпада који настаје у процесу
производње је у законски дефинисаном облику третиран
(рециклиран или депонован)

2.4.
(П)

Развој
извођачког
конзорцијума
Општине
састављеног о локалне грађевинске оперативе
за
потребе
изградње
локалне
комуналне
инфраструктуре и јавних објеката

Изградња локалне инфра и супраструктуре ангажовала је
минимум 60% локалне грађевинске оперативе

/

/

/

Динамика имплементације
Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

Континуиране мере (сваке године)

(П) – Приоритет за реализацију

II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
3. Стратешки циљ:
Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој туризма и осталих комплементарних делатности
Р.
Бр
3.1.

3.2.
(П)

Планиране активности

Индикатор ефикасности

Изградња хотелско - бањског комплекса
''Инђија''

Издата грађевинска дозвола за изградњу хотелско-бањског комплекса на
територији Инђије на бази потенцијала термо-минералних вода; креирано ПЈП
Општине и конкретног инвеститора

Успостављање туристичке регије: Дунавска
ривијера

Урађена студија изводљивости са дефинисаним параметрима (финансијским,
легислативним, организационим и техничко-технолошким) за развој следећих
стратешких пројеката:
• Лесни музеј (гео-музеј) Стари Сланкамен
• Михаљевачка шума – Чортановци
• Еуро Вело 6 – међународна бициклистичка стаза
• Крчединска ада и еко камп – Крчедин/Бешка
• Туристички развој објекта под заштитом – кућа др.Ђорђа Натошевића
Урађена пројектно-техничка документација
Успостављен одржив систем функционисања стратешких пројеката и туристичке
регије у целини

Урађена студија изводљивости са дефинисаним параметрима
(финансијским, легислативним, организационим и техничкотехнолошким) за развој следећих стратешких пројеката:
• Келтско насеље – Инђија
• Јарковачко језеро – Јарковци
• Градски базен - Инђија
• Туристички развој објекта под заштитом – Кућа Војиновића – Инђија
• Формиран концепт ‘’Винског пута - Инђија’’ као основе за развој
викенд туризма
Урађена пројектно-техничка документација
Успостављен одржив систем функционисања стратешких пројеката и
туристичке регије у целини

3.3.
(П)

Успостављање туристичке регије: Инђија

3.4.

Унапређење видљивости туристичких
садржаја (заједно са комплементарним
делатностима) кроз израду маркетинг плана

Израђен маркетинг план развоја туристичке привреде и
комплементарних делатности Општине – за 10% увећана видљивост
туристичких потенцијала на регионалном и националном нивоу

3.5.
(П)

Израда мастер плана развоја туризма
Општине са каталогом развојних пројеката и
модела њиховог развоја са фокусом на ПЈП

Креиран тржишно конкурентан и промотивно атрактиван предлог
развоја туризма општине Инђија са предлозима капиталних
развојних пројеката и моделима за њихов развој

3.6.

Израда анализе и правилника за прихват
туриста сеоских домаћинстава – развој етноеко туризма

Формирана мрежа објеката на територији Општине који су спремни
за прихват гостију у складу са Правилником

3.7.

Израда базе радне снаге у сектору туризма и
комплементарних делатности

Минимум 50% радника у сектору туризма и услуга као и другим
сервисним делатностима евидентирано у бази података и
дефинисано минимум 5 критеријума (атрибута) за њихову претрагу

3.8.

Успостављање локалног информационог
система за праћење, управљање и размену
информација свих комплементарних
делатности туризма

За 50% увећана информисаност свих привредника у сектору туризма
и комплементарних услуга на територији Општине путем Интернета и
креираног информационог система - портала

3.9.

Формирање и развој завичајних музеја
Општине (етно-музеји) за потребе очувања
традиције, културе и регионалног идентитета
локалне заједнице

Формирана минимум 3 етно-музеја у општини са фокусом на
Марадик, Инђију и Сланкамен

3.10.

Израда годишњег програма едукације за
туристичке раднике и трансфера примера
добрих туристичких пракси

За 30% увећан ниво знања полазника едукативних програма и за 10%
увећан број имплементираних примера добрих пракси у року од 5
година

Динамика имплементације

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности (од 1 до
3 године)

Континуиране мере (сваке
године)
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Службени лист општина Инђија

Понедељак, 19. септембар 2014.

II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ, МСП
2. Стратешки циљ:
Извозно оријентисана индустријска производња која је подржана локалном занатском и грађевинском
оперативом
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

2.1.

Инфраструктурно опремање радних зона (аграрних
и предузетничких) у селима општине

Опремљено 100 Ха аграрних и предузетничких зона за
потребе мале привреде (не индустрије!)

2.2.
(П)

Формирање гарантног фонда за потребе развоја
привреде општине

Планирање минимум милион евра гаранција од стране
локалне самоуправе за потребе рада гарантног фонда
општине Инђија сваке године

2.3.

Израда и имплементација плана управљања
индустријским и другим отпадом који настаје у
процесу привредних активности

100% индустријског и другог отпада који настаје у процесу
производње је у законски дефинисаном облику третиран
(рециклиран или депонован)

2.4.
(П)

Развој
извођачког
конзорцијума
Општине
састављеног о локалне грађевинске оперативе
за
потребе
изградње
локалне
комуналне
инфраструктуре и јавних објеката

Изградња локалне инфра и супраструктуре ангажовала је
минимум 60% локалне грађевинске оперативе

/

/

/

Динамика имплементације
Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

Континуиране мере (сваке године)

(П) – Приоритет за реализацију

II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
3. Стратешки циљ:
Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој туризма и осталих комплементарних делатности
Р.
Бр
3.1.

3.2.
(П)

Планиране активности

Индикатор ефикасности

Изградња хотелско - бањског комплекса
''Инђија''

Издата грађевинска дозвола за изградњу хотелско-бањског комплекса на
територији Инђије на бази потенцијала термо-минералних вода; креирано ПЈП
Општине и конкретног инвеститора

Успостављање туристичке регије: Дунавска
ривијера

Урађена студија изводљивости са дефинисаним параметрима (финансијским,
легислативним, организационим и техничко-технолошким) за развој следећих
стратешких пројеката:
• Лесни музеј (гео-музеј) Стари Сланкамен
• Михаљевачка шума – Чортановци
• Еуро Вело 6 – међународна бициклистичка стаза
• Крчединска ада и еко камп – Крчедин/Бешка
• Туристички развој објекта под заштитом – кућа др.Ђорђа Натошевића
Урађена пројектно-техничка документација
Успостављен одржив систем функционисања стратешких пројеката и туристичке
регије у целини

Урађена студија изводљивости са дефинисаним параметрима
(финансијским, легислативним, организационим и техничкотехнолошким) за развој следећих стратешких пројеката:
• Келтско насеље – Инђија
• Јарковачко језеро – Јарковци
• Градски базен - Инђија
• Туристички развој објекта под заштитом – Кућа Војиновића – Инђија
• Формиран концепт ‘’Винског пута - Инђија’’ као основе за развој
викенд туризма
Урађена пројектно-техничка документација
Успостављен одржив систем функционисања стратешких пројеката и
туристичке регије у целини

3.3.
(П)

Успостављање туристичке регије: Инђија

3.4.

Унапређење видљивости туристичких
садржаја (заједно са комплементарним
делатностима) кроз израду маркетинг плана

Израђен маркетинг план развоја туристичке привреде и
комплементарних делатности Општине – за 10% увећана видљивост
туристичких потенцијала на регионалном и националном нивоу

3.5.
(П)

Израда мастер плана развоја туризма
Општине са каталогом развојних пројеката и
модела њиховог развоја са фокусом на ПЈП

Креиран тржишно конкурентан и промотивно атрактиван предлог
развоја туризма општине Инђија са предлозима капиталних
развојних пројеката и моделима за њихов развој

3.6.

Израда анализе и правилника за прихват
туриста сеоских домаћинстава – развој етноеко туризма

Формирана мрежа објеката на територији Општине који су спремни
за прихват гостију у складу са Правилником

3.7.

Израда базе радне снаге у сектору туризма и
комплементарних делатности

Минимум 50% радника у сектору туризма и услуга као и другим
сервисним делатностима евидентирано у бази података и
дефинисано минимум 5 критеријума (атрибута) за њихову претрагу

3.8.

Успостављање локалног информационог
система за праћење, управљање и размену
информација свих комплементарних
делатности туризма

За 50% увећана информисаност свих привредника у сектору туризма
и комплементарних услуга на територији Општине путем Интернета и
креираног информационог система - портала

3.9.

Формирање и развој завичајних музеја
Општине (етно-музеји) за потребе очувања
традиције, културе и регионалног идентитета
локалне заједнице

Формирана минимум 3 етно-музеја у општини са фокусом на
Марадик, Инђију и Сланкамен

3.10.

Израда годишњег програма едукације за
туристичке раднике и трансфера примера
добрих туристичких пракси

За 30% увећан ниво знања полазника едукативних програма и за 10%
увећан број имплементираних примера добрих пракси у року од 5
година

Динамика имплементације

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

Краткорочне активности (од 1 до
3 године)

Континуиране мере (сваке
године)
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3.11.

Унапређење комуналног одржавања културноисторијских споменика за потребе туристичке привреде

Дефинисан ниво ингеренција за развој и одржавање промотивне и
друге туристичка инфраструктура од стране локалних јавних предузећа

3.12.

Унапређење функционисања и видљивости „Етнопијаце“

Минимум 20% туристичких производа са територије општине Инђија
пласирано путем Етно пијаце

Континуиране
мере (сваке
године)

II ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕДЕ
4. Стратешки циљ:
Локална привреда базирана на економији знања
Р. Бр

Планиране активности

Индикатор ефикасности

Динамика имплементације

1.1.

Формирање ''Предузетничке академије'' са ''Бизнис
клиником'' за потребе сервисирања образовних и
функционалних потреба локалне привреде

Заокружено сервисирање минимум 50% потреба за
предузетничким знањима и вештинама за потребе
функционисања локалне привреде (предузетници и МСП);
20% старт-ап бизниса добило одговарајући менторинг

Средњорочне активности
(од 3 до 6 година)

1.2.

Формиран посебан програм образовања и
преквалификације за осетљиве социјалне групе
(инвалиде, роме и сл.) и помоћ у њиховом запошљавању

За 10% повећан број запослених представника осетљивих
и угрожених социјалних група у периоду од 3 године

Краткорочне активности
(од 1 до 3 године)

1.3

Формиран ''Центар за развој каријере''

Више од 50% полазника центра за развој каријере
запослено сваке године

Континуиране мере (сваке
године)

Приоритети за реализацију
Методологија одабира приоритетних активности за реализацију
Формирањем акционог плана Стратегије локалног економског развоја општине Инђија, уочена је потреба за формирањем
листе пројеката који одражавају стратешки правац привредног развоја Општине и степен ургентности проблема које је
неопходно решити. Сходно чињеници да је Акциони план предложио велики број разноврсних пројеката, поставило се питање
критеријума одабира приоритета који одражавају циљеве економског развоја локалне заједнице. У складу са наведеним,
формулисан је методолошки оквир одабира стратешких пројеката који је у себи имао следеће критеријуме:
1. вредност (квалитет) коју доноси реализација пројекта:
• Логика хронолошке реализације пројекта (у складу са реализацијом других условних пројеката)
• Синергетски утицај коју реализација пројекта остварује у оквиру тематске области
• Синергетски утицај коју реализација пројекта остварује на све тематске области
2. време реализације (време неопходно за реализацију пројекта):
• Краткорочни пројекти (реализација до 1 године)
• Средњерочни пројекти (реализација од 1 до 3 године)
• Дугорочни пројекти (реализација од 3 до 6 и више година)
3. процењена финансијска вредност реализације пројекта:
• Пројекти мале вредности (до 50.000 €)
• Пројекти средње вредности (до 1.000.000 €)
• Пројекти велике вредности (преко 10.000.000 €)
4. број непосредних и посредних корисника резултата реализације пројекта:
• Становништво дела насеља у Општини
• Становништво једног насеља Општине
• Укупно становништво Општине
• Становништво шире регије
Коришћењем наведених критеријума, формирана је листа приоритетних пројеката чија реализација треба из фундамента да
унапреди укупан привредни контекст Општине и ближе околине. Све приоритетне пројекте треба разматрати као прву фазу
реализације Стратегије, те њихово програмирање реализације треба извршити до нивоа оперативних активности на основу
којих би се јасније пренеле ингеренције за спровођење на одговарајуће нивое локалне самоуправе или друге партнерске
организације. Веома је битно нагласити, да се покушало са равномерним одабиром пројеката из кључних проблемских
области, комбинацијом приказаних критеријума. Због наведеног се тежило како са развојем капиталне (изграђене)
инфраструктуре тако и са развојем људских, програмских, легислативних и организационо-техничких капацитета заједнице.
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Методологија одабира приоритетних активности за реализацију
Формирањем акционог плана Стратегије локалног економског развоја општине Инђија, уочена је потреба за формирањем
листе пројеката који одражавају стратешки правац привредног развоја Општине и степен ургентности проблема које је
неопходно решити. Сходно чињеници да је Акциони план предложио велики број разноврсних пројеката, поставило се питање
критеријума одабира приоритета који одражавају циљеве економског развоја локалне заједнице. У складу са наведеним,
формулисан је методолошки оквир одабира стратешких пројеката који је у себи имао следеће критеријуме:
1. вредност (квалитет) коју доноси реализација пројекта:
• Логика хронолошке реализације пројекта (у складу са реализацијом других условних пројеката)
• Синергетски утицај коју реализација пројекта остварује у оквиру тематске области
• Синергетски утицај коју реализација пројекта остварује на све тематске области
2. време реализације (време неопходно за реализацију пројекта):
• Краткорочни пројекти (реализација до 1 године)
• Средњерочни пројекти (реализација од 1 до 3 године)
• Дугорочни пројекти (реализација од 3 до 6 и више година)
3. процењена финансијска вредност реализације пројекта:
• Пројекти мале вредности (до 50.000 €)
• Пројекти средње вредности (до 1.000.000 €)
• Пројекти велике вредности (преко 10.000.000 €)
4. број непосредних и посредних корисника резултата реализације пројекта:
• Становништво дела насеља у Општини
• Становништво једног насеља Општине
• Укупно становништво Општине
• Становништво шире регије
Коришћењем наведених критеријума, формирана је листа приоритетних пројеката чија реализација треба из фундамента да
унапреди укупан привредни контекст Општине и ближе околине. Све приоритетне пројекте треба разматрати као прву фазу
реализације Стратегије, те њихово програмирање реализације треба извршити до нивоа оперативних активности на основу
којих би се јасније пренеле ингеренције за спровођење на одговарајуће нивое локалне самоуправе или друге партнерске
организације. Веома је битно нагласити, да се покушало са равномерним одабиром пројеката из кључних проблемских
области, комбинацијом приказаних критеријума. Због наведеног се тежило како са развојем капиталне (изграђене)
инфраструктуре тако и са развојем људских, програмских, легислативних и организационо-техничких капацитета заједнице.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ПЕРИОДУ 2014.-2020.

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДE

ОПШТЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

Редни
број

Назив пројекта

Динамика
имплементације

2.9.

Унапређење квалитета свих процедура у
ингеренцијама локалне самоуправе за потребе
сервисирања привреде

Континуиране
активности
(сваке године)

2.4.

Стварање инфраструктуре за коришћење
домаћих и иностраних (посебно из ЕУ) фондова
за потребе развоја и умрежавање (twinning)
домаће привреде

Од 1 до 3 године

2.5.

Формирање функционалне кровне организације
привредника општине Инђија

Од 1 до 3 године

4.1.

Формирање јасног и транспарентног система
за одређивање такси за комунално опремање
грађевинског земљишта – Политика цена

Од 1 до 3 године

5.3.

Израда система 48 сати за локалну привреду у
целини (постојећу и потенцијалну)

Од 1 до 3 године

3.3.

Успостављање функционалне регионалне
санитарне депоније за подручје источног Срема

Од 3 до 6 година

3.8.

Трајно решавање проблема водоснабдевања у
општини Инђија – успостављање континуитета
рада фабрике воде

Од 3 до 6 година

1.3.

Израда каталога пројеката ПЈП-а у општини Инђија

Од 1 до 3 године

1.7.

Формирaње каталога јавне имовине и
дефинисање модела њеног коришћења

Од 1 до 3 године

2.3.

Унапређење квалитета и пласмана производа
у локалној привреди кроз креирање локалног
стандарда ''Најбоље из Инђије''

Од 1 до 3 године

5.1

Израда бизнис портала општине Инђија www.
lerindjija.rs (податак-комуникација-сервис) Успостављање локалног информационог система
за праћење, управљање и размену информација
од значаја за развој привреде

Од 1 до 3 године

5.2.

Израда базе добављача и повезивање са
међународним ''Информационим системима'' и
базама података понуде и потражње

Од 1 до 3 године

1.1.

Развој система за наводњавање за потребе
унапређења пољопривредне производње

Од 3 до 6 година

3.2.

Успостављање туристичке регије: Дунавска
ривијера

Од 3 до 6 година

3.3.

Успостављање туристичке регије: Инђија

Од 3 до 6 година

1.12.

Формирање општинског аграрног фонда

Континуиране
мере (сваке
године)

1.21.

Унапређење стандардизације пољопривредне
производње према међународним стандардима

Континуиране
мере (сваке
године)

1.5.

Изградња капацитета и модела рада
пољопривредних задруга и формирање
задружног савеза општине Инђија

Од 1 до 3 године

2.2.

Формирање гарантног фонда за потребе развоја
привреде општине

Од 1 до 3 године

2.4.

Развој извођачког конзорцијума Општине
састављеног о локалне грађевинске оперативе
за потребе изградње локалне комуналне
инфраструктуре и јавних објеката

Од 1 до 3 године

Израда мастер плана развоја туризма Општине
са каталогом развојних пројеката и модела
њиховог развоја са фокусом на ПЈП

Од 1 до 3 године

3.5.

Период имплементације
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Систем управљања
и праћења реализације
Процес имплементације Стратегије мора бити дефинисан како би се осигурао њен наставак у будућности.
Кључни актери који су препознати током израде документа морају бити свесни својих улога и одговорности, а
локална самоуправа је неопходно да:
• додели одговорности - т ако да планови могу бити реализовани ефикасно
• дефинише сет мерљивих циљева - како би се пратио напредак реализације
Процес стратешког планирања је изнад свега динамичан процес и финални документи се посматрају као
динамични односно променљиви алати. Као гаранција оваквог активног приступа, целокупан процес планирања
треба да буде одређен као вишегодишњи циклус: анализе – планирања – програмирања – имплементације –
реализације – праћења – процене – и поновне анализе. Након 6 година би требало развијати нову Стратегију
локалног економског развоја.
Фаза имплементације Стратегије локалног економског развоја Општине је базирана на комбинацији акционог
плана, организационе структуре и укључивању заинтересованих актера. Процес Стратегије локалног економског
развоја је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалној администрацији. Главни део организационе
структуре је Привредни Савет за контролисање спровођења Стратегије који укључује различите појединце из
свих кључних области привредне и друштвене сфере Општине и који ће своју пуну афирмацију добити након
формалног усвајања Стратегије од стране СО Инђија (погледати Анекс – Нацрт одлуке о формирању привредног
савета).
Савет за праћење имплементације Стратегије локалног економског развоја општине Инђија одговоран је за
контролу имплементације првенствено у три правца:
• Директно повезивање Акционог плана са израдом и актима општинског буџета. За сваку активност у
оквиру Акционог плана морају се обезбедити финансијска средства или, бар, извори финансирања;
• Директно повезивање са свим општинским оперативним плановима и одељењима. Стратегија мора
у потпуности бити интегрисана са општинским свакодневним радним процедурама. Систем управљања треба
прецизно да идентификује носиоце одговорне за имплементацију појединих активности и да пружи прецизно
дефинисана овлашћења и одговорности свих начелника одељења за спровођење тог интегрисаног процеса у
разумном временском року (до усвајања наредног општинског буџета)
• Интеграцију Стратегије локалног економског развоја са плановима, пројектима и активностима
свих јавних и приватних институција које су укључене као главни носиоци имплементације Акционог плана,
почевши од различитих институција и органа јавне управе, јавних комуналних предузећа, итд. Велики број
свакодневних управљачких активности се одвија у области урбанистичког система и територијалне поделе, а
под ингеренцијом различитих општинских институција и органа. Њихова потпуна укљученост у имплементацију
детаљног акционог плана је од виталног значаја.
Испуњење и статус имплементације Стратегије локалног економског развоја општине Инђија морају бити
константно праћени и процењивани преко годишњих циклуса евалуације коришћењем Индикатора стања.
Наведени индикатори су основа за комплетан систем праћења имплементације Стратегије, као основног
дела Система управљања. Индикатори пружају основне информације и знања везана за напредак процеса
имплементације стратегије и динамику усаглашавања. Све промене индикатора и сви резултати годишње
евалуације морају бити доступни свим грађанима путем једноставног и читког извештаја. На овај начин се
обезбеђује транспарентан увид у процес укупне реализације Стратегије локалног економског развоја општине
Инђија 2014 - 2020.
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РАДНА ГРУПА
Организација

Учесник радне групе

НСЗ-организациона јединица Инђија

Весна Васић

Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП

Милан Ћурчић

Пословно образовни центар Инђија

Миодраг Вен

Агенција за економски развој општине Инђија

Драган Јанковић

Општинско веће Инђија

Зоран Адам

Општина Инђија

Дејан Јекић

СЗР Ковачевић

Слободан Ковачевић

Општина Инђија

Тања Пјевац

Менаџер пројекта

Игор Мишчевић

Карбо ДОО

Душан Каназир

Мини инжињеринг ДОО

Горан Петровић

СГР Мали мрав

Рајко Зорић

Алегро ДОО

Милан Плећаш

СЗР Мотобајк

Софиљ Ненад

Женска задруга „Руже Срема“

Славица Родић

СЗР Агрогас сервис

Горан Томић

Туристичка Организација Општине Инђија

Борис Пашко

Агенција за рурални развој општине Инђија

Биљана Зец

Армида турс ДОО

Николина Ћаћић

Удружење Банстолка

Мирјана Хемун

Етно дом Гороцвет

Јованка Шовљански

Агенција за економски развој општине Инђија

Лазар Горјановић

Општинско веће Инђија

Драган Купрешанин

Селект милк ДОО

Милован Булатовић

Пољопривредно газдинство

Радивој Пејчић

Пољопривредно газдинство

Светлана Алексић

Пољопривредно газдинство

Зоран Кнежевић

Пољопривредно газдинство

Раде Бобић

Пољопривредно газдинство

Срђа Мирић

Пољопривредно газдинство

Ђура Коралија

Пољопривредно газдинство

Зоран Ковачевић

Пољопривредно газдинство

Миленко Ковачевић

Пољопривредно газдинство

Синиша Боснић

Пољопривредно газдинство

Јоца Ковачевић

Пољопривредно газдинство

Никола Карамата

Пољопривредно газдинство

Дејан Ћукаловић
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Објављивање Стратегије

Стратегију објавити у «Службеном листу општине Инђија»

Скупштина општине Инђија

Број: 016 - 20/2014-I
Датум: 19. септембра 2014. године
Инђија

Председник
			

Александар Ковачевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007),
члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012,
62/2013, 63/2013 и 108/2013) и члана 37. став 1. тачка 2.
Статута општине Инђија –пречишћен текст (“Службени
лист општине Инђија” број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 19. септембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета општине Инђија за
2013. годину са следећим подацима:
Укупно
остварени
текући 1.441.366.900,60
приходи и примања (примања)
Укупно
извршени
текући 1.420.455.228,89
расходи и издаци (издаци)
Разлика укупних примања и 20.911.671,71
укупних издатака (суфицит)
Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2013. год. (Образац 2) утврђен је вишак
прихода и примања – суфицит (консолидовани) у износу
од 20.911.671,71 динара.
Суфицит из средстава буџета Општине износи
19.056.671,71 динара, а суфицит индиректних корисника
износи 1.855.000,00 динара.
Члан 3.
Утврђени буџетски суфицит у износу од 20.911.671,71
динара преноси се у 2014. годину и распоредиће се
Одлуком о ребалансу буџета Општине Инђија за 2014.
годину.
Члан 4.
У Билансу стања на дан 31. 12. 2013. године (Образац
1) утврђена је укупна актива у износу од 6.066.579.000,00
динара, и укупна пасива у износу
од 6.066.579.000,00 динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању
у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године
(Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања
у износу од 37.987.000,00 динара и укупни издаци у
износу од 287.228.000,00 динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од
01. јануара до 31. децембра 2013. године (Образац
4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од
1.560.194.000,00 динара, укупни новчани одливи у
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износу од 1.495.028.000,00 динара и салдо готовине на
крају године у износу од 65.166.000,00 динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2013. године (Образац 5) укупна
разлика између текућих прихода и примања и извршених
текућих расхода и издатака износи 20.911.671,71 динара
(вишак новчаних примања).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Завршни рачун буџета општине Инђија садржи:
1) Биланс стања на дан 31. 12. 2013. год;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01. јануара до 31.
децембра 2013. год.;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у
периоду 01. 01. до 31. 12. 2013. год.;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. 01. до
31. 12. 2013. год.;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. 01. до
31. 12. 2013. год.;
6) Извештај о извршењу буџета за период од 01.
01. до 31. 12. 2013. године који садржи планиране и
остварене текуће приходе и примања – по изворима,
као и планиране текуће расходе и издатке по наменама
и корисницима, исказане у табеларном прегледу који је
саставни део ове Одлуке, као и образложење одступања
између одобрених средстава и извршења;
7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу
на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве
9) Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима из тач. 1. до 8. овог члана
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:400-24/2014-I
Председник
Дана:19.септембра 2014.године
Инђија		
Aлександар Ковачевић,с.р.
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БИЛАНС ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА ПЕРИОД 01. 01. - 31. 12. 2013. ГОДИНЕ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
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Средства из
буџета - план

1
2
3
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ
2.152.493.000,00
Текући приходи:
7
2.077.493.000,00
1. Порески приходи
71
967.350.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711
714.750.000,00
1.2. Порез на добра и услуге
714
38.500.000,00
1.3. Остали порески приходи
712+713+716+719 214.100.000,00
2. Непорески приходи, од чега:
74
464.643.000,00
- наплаћене камате
7411
1.700.000,00
- накнада за коришћење простора и грађевинског
7415
175.050.000,00
земљишта
3. Меморандумске ставке за рафундацију расхода из 772
0,00
претходне године
4. Донације
731+732
5.500.000,00
5. Трансфери
733
640.000.000,00
Капитални приходи - примања од продаје
8
75.000.000,00
нефинансијске имовине

Средства
из буџета извршење
4
1.441.366.900,60
1.408.814.622,03
844.799.821,60
613.779.049,59
31.183.725,65
199.837.046,36
356.135.872,58
1.443.759,36
164.913.333,81

3.436.489,00
204.442.438,85
32.552.278,57
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2.104.893.000,00 1.375.401.074,94
II. УКУПНИ РАСХОДИ
Текући расходи:
4
1.456.810.012,55 1.133.227.215,71
1. Расходи за запослене
41
328.867.200,00
308.822.918,75
2. Коришћење услуга и роба
42
635.383.061,77
483.394.434,82
3. Отплата камата
44
62.517.500,00
55.840.864,48
4. Субвенције
45
113.044.000,00
48.356.411,64
5. Издаци за социјалну заштиту
47
74.170.000,00
61.451.822,38
6. Остали расходи
48+49
102.985.139,36
81.669.644,91
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
4631
110.000.000,00
88.679.993,53
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
5
648.082.987,45 242.173.859,23
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
4632
14.197.111,42
5.011.125,20
- накнада за коришћење простора и
7415
175.050.000,00
164.913.333,81
грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рафундацију
772
0,00
расхода из претходне године
4. Донације
731+732
5.500.000,00
3.436.489,00
5. Трансфери
733
640.000.000,00
204.442.438,85
Капитални приходи - примања од продаје
8
75.000.000,00
32.552.278,57
нефинансијске имовине
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ
(7+8)-(4+5)
47.600.000,00
65.965.825,66
ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
(7-7411+8)-(4-44+5)
108.417.500,00
120.362.930,78
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
47.500.000,00
65.960.825,66
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ДАТИХ КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
92
100.000,00
0,00
ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
62
200.000,00
5.000,00
ИМОВИНЕ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
92-62
-100.000,00
-5.000,00
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
В.ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
91
0,00
0,00
1. Примања од домаћих задуживања
911
0,00
0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских
9113+9114
0,00
0,00
институција и пословних банака
"9111+9112+9115+
1.2. Задуживање код осталих кредитора
0,00
0,00
9116+9117+9118+9119"
2. Примања од иностраног задуживања
912
0,00
0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
61
47.500.000,00
45.049.153,95
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
47.500.000,00
45.049.153,95
"1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
6113+6114
47.500.000,00
45.049.153,95
банкама"
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1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX.ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (III+VI+VII-VIII)
X.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III

Понедељак, 19. септембар 2014.

"6111+6112+6115+
6116+6117+6118+6119"
612

0,00

0

0,00

0
20.911.671,71

-47.600.000,00

Начелник оделења за привреду и финансије						
Бранислава Лазаревић, дипл. ецц								

-65.965.825,66
Председник општине
Петар Филиповић
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС“ број 36/09 и 88/10), члана 37. став 1. тачка 4. Сатута општине Инђија („Службени лист општина Срема“,
бр.16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 1/12 и 7/12) и Мишљења Локалног савета за
запошљавање општине Инђија, број:06-114/2014-II-2, од 01.септембра 2014. године
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана:19.септембра 2014. године доноси,
ИЗМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ
Поглавље Акционог плана запошљавања општине Инђија за 2014. годину („Службени лист општина Срема“
број 04/14) 6. „ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА“,
мења се и гласи:
„6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Акционим планом, за реализацију мера активне политике запошљавања у 2014. години, планира се укупан износ
потребних средства од 4.050.000,00 динара.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени лист Општине Инђија“ број 16/13), Општина
Инђија је за подстицаје запошљавању определила износ од 2.100.000,00 динара, односно 51,85 % укупно планираних
средстава, за реализацију мера утврђених овим Акционим планом.
Национални акциони план запошљавања за 2014. годину дефинише критеријуме за учешће у финансирању из републичког
буџета, програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања.
Такође, Акционим планом АП Војводине за 2014. годину дефинишу се критеријуми за учешће у финансирању из буџета
АП Војводине, програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционом планом запошљавања.
Одлуком Владе АПВ о додели суфинансирајућих средстава јединицама локалне самоуправе на територији
АПВ, број 133-401-938/2014 од 20. 05. 2014. године, општини Инђија је одобрен износ од 1.950.000 динара за
суфинансирање мера активне политике запошљавања, односно 48,15 % укупно планираних средстава.
Распоред укупно планираних средстава за реализацију мера активне политике запошљавања у општини Инђија
у 2014. години је:
План мера активне политике политике запошљавања и обима средстава
за доделу субвенција у 2014. години
Р е д н и Програм или мера Планирани износ средстава за подстицај запошљавања
број
активне политике Буџет општине Учешће у %
Покрај.
секрет. Уч е шће Укупно
запошљавања
Инђија
за
привреду, у %
запошљавање
и
равноправност
полова

План.
о бу х ват
лица

1.

Стручна пракса

Укупно

2.100.000,00

51,85

1.950.000,00

48,15

4.050.000,00

18

2.100.000,00

51,85

1.950.000,00

48,15

4.050.000,00

18

				
Oве Измене Акционог плана објавити у „Службеном листу општина Инђија“.
Број:10-8/2014-I 				
Дана:19.септембра 2014.године								
Инђија
							

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија ј.п.
Инђија, броj: 06-14/2014-4, од 7.08.2014. године, које
је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 7. августа 2014.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Понедељак, 19. септембар 2014.

465
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима
(„Службени лист РС“ бр.119/12), члана 32.став1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ), члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП
I
Дипломираном машинском инжењеру Боривоју
Божићу, престаје мандат вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Инђија ЈП са даном 30. септембром 2014.године, због
истека периода на који је именован.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-26/2014-I
П р е д с е д н и к,
Дана,19.септембра 2014. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

Број:02-248/2014-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,19.септембра 2014.године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

464
На основу члана 49. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12) и члана 37.
став1. тачка 24. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014.године, донела је

466
На основу члана 42 став1.тачка1. Закона о јавним
предузеђима („Сл.гласник РС“, бр.119/12) и члана
37.став1.тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен
текст(„Сл.лист општине Инђија“, бр.9/13)
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 19.септембра 2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА ‘’ИНГАС’’ ИНЂИЈА

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ИНЂИЈА ЈП

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
донету од стране Надзорног одбора Jавног предузећа за
дистрибуцију гаса ‘’Ингас’’ Инђија, број: 1412/2 од дана,
14. јула 2014. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40- 1060/2014-I
Председник
Дана:19.септембра 2014.године
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

I
Драган Дошен – дипломирани инжењер електро
технике и рачунарства, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Инђија ЈП, почев од 01. октобра 2014.
године.
II
Мандат именованог траје до шест месеци.
III
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће
уређена Уговором о раду закљученим између Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Инђија и именованог в.д. директора.
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IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-249/2014-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,19.септембра 2014.године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
467

На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Милица Петровић, разрешава се
дужности
члана Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија, која је у састав истог именована из
реда запослених, Решењем Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014 ), због
подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општина Инђија“ број:9/13), члана 3. Одлуке о Савету
за међунационалне односе ( „Службени лист општина
Срема“, број:8/07 и 10/07),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I
Разрешава се Савет за међунационалне односе, због
истека мандата у следећем саставу:

Бранко Радаковић,
Илија Трбовић,
Милан Батало,
Теодор Котарац,
Љубомир Главашевић из Крчедина,
Иван Грегурић из Новог Сланкамена,
Здравко Лозанчић из Новог Сланкамена,
Ференц Херетек из Марадика,
Никола Јовановић из Крчедина,
Мирослав Куљевацки из Инђије,
Јан Махо из Сланкаменачких Винограда.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-251/2014-I
Председник
Дана,19.септембра 2014. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општина Срема“ број:9/13), члана 3. Одлуке о Савету
за међунационалне односе ( „Службени лист општина
Срема“, број:8/07 и 10/07),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ОДНОСЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-250/2014-I		
Председник
Дана,19.септембра 2014. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

су:

I
У састав Савета за међунационалне односе изабани

ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА СРПСКОГ НАРОДА
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Дрча из Љукова,
Драган Кривошија из Новог Сланкамена,
Милан Батало из Бешке,
Љубомир Главашевић из Крчедина,
Радмила Митровић из Инђије,
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ХРВАТСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

6.
7.

Иван Грегурић из Новог Сланкамена,
Здравко Лозанчић из Новог Сланкамена,
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА МАЂАРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

8.

Јожеф Детелин из Марадика,
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ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
9.

Нинослав Јовановић из Инђије,
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА УКРАЈИНСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

10.

Мирослав Куљевацки из Инђије,
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА СЛОВАЧКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

11.

Јан Махо из Сланкаменачких Винограда.
II
Мандат изабраних чланова траје четири године.

III
Савет разматра питања остваривања, заштите
и
унапређивања
националне
равноправности
националних и етничких заједница у општини Инђија
у области образовања, културе, информисања, неговања
традиција, изграђивања добрих међунационалних
односа, узајамног поштовања и толеранције.
Савет даје мишљење на предлоге одлука и других аката
које доносе органи Општине из своје надлежности, а који
се тичу националних и етничких заједница заступљених
на територији општине Инђија.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-252/2014-I
П р е д с е д н и к,
Дана,19.септембра 2014. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.
470
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним
предузећима ( „Службени гласник РС“, бр.119/2012),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 37.став
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“,број:9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Милораду Божићу, престаје мандат председника
Надзорног одбора Јавног предузећа за сакупљање
и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“
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Инђија, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-253/2014-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,19.септембра 2014.године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 12. став 2. и 3. члана 13. став 2. и
члана 16. Закона о јавним предузећима ( „Службени
гласник РС“, бр.119/2012), члана 32. Став 1. Тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и члана 37.став 1. Тачка 9. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Срема“ број 16/08,
23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број
1/2012 и 7/12
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19.септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Оливера Петрушић Гаврић, дипломирани правник
из Инђије именује се за председника Надзорног одбора
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, из реда локалне
самоуправе.
II
Мандат именоване траје до истека мандата Надзорног
одбора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-254/2014-I		
Председник
Дана,19.септембра 2014. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. a вези члана
56. став 3. Закона о локалној самоуправи („ Службени
гласник РС“, број:129/07 и 83/2014), члана 58. став
1. тачка 7. а у вези члана 71.став 5. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/13 ), члана 26. став 1. а у вези члана
27.став 6. Одлуке о Општинском већу општине Инђија
( „ Службени лист општина Срема“, број 25/08 и 15/10
) и члана 27. став 1. и 7. Одлуке о Општинској управи
општине Инђија ( „ Службени лист општина Срема“,
број 25/08, 23/09,30/11 и „Службени лист општине
Инђија“, број 7/12 и 5/14 ),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 19. септембра 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
I
Бранка Степановић, дипломирани правник из
Инђије, поставља се за заменика начелника Општинске
управе општине Инђија, на мандат од пет година.
II
По истеку мандата, или у случају разрешења пре
истека мандата из тачке I овог решења, именована
може бити распоређена у Општинској управи општине
Инђија, на одговарајуће послове према врсти и степену
стручне спреме, знању и способностима.
III
Oво Решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија“
Општинско веће општине Инђија
Број: 02-255/2014-III
Дана,19.септембра 2014.године 		
Председник,
Инђија 				
Петар Филиповић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
473
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-546/2014-II
Дана: 20. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
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и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 12.000,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова превоза на првенство
Војводине за кадете и млађе јуниоре у Зрењанину.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
474
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-569/2014-II
Дана: 26. мај 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 294.944,44 дин. Одбојкашком
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату новчане награде за играче и
тренера на име уласка у Супер лигу Србије.
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Одбојкашком клубу „ Инђија“ Инђија
број
355-1027405-88.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
475
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-571/2014-II
Дана: 22. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 367.675,00 дин. Фудбалском клубу «Инђија» Инђија као
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату зараде за
месец април 2014. Године и Уговора о делу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија број 355-1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
476
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-622/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
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и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 20.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Љуково“ из Љукова као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату котизација за такмичење у
пролетњем делу првенства Сремске фудбалске лиге
сениора и кадета.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском
клубу „Љуково“ Љуково број 3551029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
477
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-576/2014-II
Дана: 09. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 5.000,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова верификације клуба у
Стрељачком савезу Србије за 2014.годину.
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
478
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-579/2014-II
Дана: 09. мај 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 14.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Борац“ Јарковци као финансијска помоћ која им је
неопходна за трошкове хранарине за месец мај 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

479
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-583/2014-II
Дана: 08. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, економска
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним
организацијама – спортске организације и спортисти,
одобравају се средства у износу од 144.444,00 дин.
Женском рукометном клубу „ Железничар“ Инђија као
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату
једнократне новчане награде за играчице и пореза за мај
2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женском рукометном клубу „ Железничар“ Инђија број
250-2200000095760-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
480
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-600/2014-II
Дана: 16. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 ,
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12
) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014.

Број 10, страна број 340

Службени лист општина Инђија

годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 30.000,00 дин. Карате клубу „
Железничар “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине за март и април 2014.
године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клубу „ Железничар “ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
481
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-601/2014-II
Дана: 16. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 24.000,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова набавке дијаболе.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5.

Ово решење објавити у „ Службеном листу

општине Инђија “.

Понедељак, 19. септембар 2014.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

482
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-603/2014-II
Дана: 16. мај 2014. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 59.623,80 дин. Одбојкашком
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату хранарине и пореза играчима за
мај 2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашком клубу „ Инђија“ Инђија
број 3551027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
483
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-605/2014-II
Дана: 16. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 ,
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12
) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за

Број 10, страна број 341

Службени лист општина Инђија

2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 3.000,00 дин. Кошаркашком клубу
„ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату казне из билтена МК 13/14.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
484
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-612/2014-II
Дана: 16. маја  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Слога“ Марадик као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату котизације такмичења за сезону
2013/2014.год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Понедељак, 19. септембар 2014.

4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
485
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-617/2014-II
Дана: 19. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 176.300,00 дин. Кошаркашком
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату коришћења спортске хале за
тренинге и утакмице за месец април 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 342

Службени лист општина Инђија

486
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-561/2013 -II
Дана: 15. април 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Омладинском културно-уметничком друштву
“Инђија“ из Инђије за трошкове електричне енергије
за август 2013. године, одобравају се средства у висини
11.479,98 динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2,
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту 481, позиција 35 – Дотације невладиним
организацијама – Остале организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Управе за трезор Инђија, број 840-8402622763-91.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.
487
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-625/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација

Понедељак, 19. септембар 2014.

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 9.300,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова котизације за 2. Коло
Купа ССС МК А у Новом Саду.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
488
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-626/2014-II
Дана: 30. мај 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 14.900,00 дин. Шах клубу „ Слога“
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату котизације за лигу и хранарине за мај 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Шах клуба „Слога“ Инђија број 355-1032398-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 343

Службени лист општина Инђија

489
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-628/2014-II
Дана: 30. мај 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 60.000,00 дин. Одбојкашком
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату котизације за Суперлигу за
сениоре.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашком клубу „ Инђија“ Инђија
број 3551027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
490
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-630/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је

Понедељак, 19. септембар 2014.
РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 дин. Атлетском клубу
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату хранарине за 2 атлетичара- мај 2014.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетском клубу Инђија број 355-1027853-05.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
491
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-631/2014-II
Дана: 30. мај 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 13.584,79 дин. Савезу за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија као финансијска
помоћ која им је неопходна за исплату сталних трошкова,
трошкова превоза и канцеларијског материјала.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 344

Службени лист општина Инђија

492
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-633/2014-II
Дана: 28. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 71.970,03 дин. Фудбалском клубу
«Инђија» Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату текућих рачуна за струју, телефон
и кабловску.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија број 355-1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
493
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-634/2014-II
Дана: 23. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је

Понедељак, 19. септембар 2014.
РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 352.564,00 дин. Фудбалском
клубу «Инђија» Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату накнаде за Уговор о стручном
ангажовању.
2.
Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија број 355-1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
494
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-644/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација 481,
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 10.000,00 дин. Карате клубу „
Железничар “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова котизације за Европско
Регионално првенство за јуниоре и сениоре у ИзмируТурска.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Карате
клубу „ Железничар “ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 345

Службени лист општина Инђија

495
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-645/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 48.000,00 дин. Клубу дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен “ Инђија као финансијска
помоћ која им је неопходна за исплату хранарине за мај
2014.год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Клуба дизача тегова и дисциплина снаге „Камен “
Инђија број 355-1036978-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
496
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-650/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је

Понедељак, 19. септембар 2014.
РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 40.000,00 дин. Клубу америчког
фудбала „ Индијанс“ из Инђија као финансијска помоћ
која им је неопходна за исплату хранарине за јун 2014.
године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Клуба америчког фудбала „ Индијанс“ из Инђија број
160-256328-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
497
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-660/2012 -II
Дана: 15. април 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Омладинском културно-уметничком друштву
“Инђија“ из Инђије за трошкове електричне енергије
за новембар 2012. године, одобравају се средства у
висини 524,77 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014.
год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту 481, позиција
35 – Дотације невладиним организацијама – Остале
организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код Управе за трезор Инђија, број 840-8402622763-91.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р
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498
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-670/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 31.804,40 дин. Фудбалском клубу
„ Слога“ Марадик као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине за мај 2014. Год и
електричну енергију.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
499
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-676/2014-II
Дана: 30. мај  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)

Понедељак, 19. септембар 2014.

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 390.184,00 дин. Женском рукометном
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату хранарине за јун 2014. Год
и стипендије играчима и накнада стручном лицу као и
порези и доприноси за јануар 2014. Године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женском рукометном клубу „ Железничар“ Инђија број
250-2200000115760-41.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
500
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-606/2014-II
Дана: 11 . јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 43.547,00 дин. Кошаркашком клубу
„ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине за део априла 2014.год
и порез на исплату хранарине.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
501
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-679/2014-II
Дана: 09. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.700,00 дин. Куглашком клубу
„ Железничар “ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за закуп куглане Установа спортски
центар Рума за март 2014. године и трошкова превоза на
првенствене утакмице у марту 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „ Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

502
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-681/2014-II
Дана: 12. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 97.050,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату коришћења спортске хале за
утакмице и тренинге за месец мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „ Инђија“ Инђија број 355-102740588.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
503
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-686/2014-II
Дана: 12. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је

Број 10, страна број 348

Службени лист општина Инђија

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 21.700,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату коришћења спортске хале за
тренинге за месец мај 2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клубу „Железничар“ Инђија
број 105-8612659.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.

Решење ступа на снагу даном доношења.

5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
504
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-689/2014-II
Дана: 12. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 68.950,00 дин. Мушком рукометном
клубу „Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату коришћења спортске хале за
тренинге за месец мај 2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Мушком рукометном клубу „Инђија“ Инђија број 33052001060-69.

Понедељак, 19. септембар 2014.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
505
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-632/2014 -II
Дана: 04. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат
„Помоћ у кући „ за април 2014. године, одобравају се
средства у висини 114.014,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту
481, позиција 33 – Дотације невладиним организацијама
– Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-1100633807
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник               
Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 349

Службени лист општина Инђија

506
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-618/2014 -II
Дана: 25. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској организацији слепих и
слабовидих Инђија-Стара Пазова одобравају се средства
у висини 192.870,26 динара, за финасирање пројекта
„Социјално-економска заштита слепих у друштвене
активности и подстицање друштвене бриге о особама
са визуелним хендикепом“. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за
2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
507
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-641/2014-II
Дана: 03. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је

Понедељак, 19. септембар 2014.
РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 105.100,00 дин. Фудбалском клубу „ Хајдук“ Бешка као
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату хранарине
за јун 2014.год. и трошкова електричне енергије и гаса.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
508
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-643/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату трошкова котизације за
припреме репрезентације Региона Војводине за наступ
на Балканском првенству у Истамбулу- Турска.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клубу „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 350

Службени лист општина Инђија

509
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-646/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Љуково“ из Љукова као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине за мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском
клубу „Љуково“ Љуково број 3551029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
510
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-678/2014-II
Дана: 13. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Понедељак, 19. септембар 2014.

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 14.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Борац“ Јарковци као финансијска помоћ која им је
неопходна за трошкове хранарине за месец мај 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
511
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-682/2014-II
Дана: 06. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 24.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Полет“ Н.Карловци као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине за мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „ Полет“ Н.Карловци
број 3551038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 351

Службени лист општина Инђија

512
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-684/2014-II
Дана: 03. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 111.000,00 дин. Одбојкашком
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату мајица са штампом по рачуну бр
95-0/14.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашком клубу „ Инђија“ Инђија
број 3551027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
513
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-691/2014-II
Дана: 06. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)

Понедељак, 19. септембар 2014.

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 112.150,00 дин. Кошаркашком
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату коришћења спортске хале за
тренинге за месец мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
514
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-692/2014-II
Дана:  06.  јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 207.703,00 дин. Кошаркашком
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату хранарине за део марта 2014.
год и порез на исплату хранарине и стипендија играчу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
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4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
515
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-693/2014-II
Дана: 06. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 40.000,00 дин. Фудбалском клубу „
Дунав“ Нови Сланкамен као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату хранарине за мај 2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 3551012491-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
516
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-695/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10

Понедељак, 19. септембар 2014.

,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 46.935,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату трошкова котизације, превоза,
осигурања и смештаја за Балканско првенство за децу у
Истамбулу- Турска.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карaте клубу „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
517
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-696/2014-II
Дана: 06. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 14.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Борац“ Јарковци као финансијска помоћ која им је
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неопходна за трошкове хранарине за месец јун 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
518
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-288/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 34.500,00 дин. Кошаркашком
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату коришћења спортске хале за
тренинге за месец јануар, фебруар и март 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

519
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-439/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 11.000,00 дин. Стрељачком клубу
„ Партизан “ Чортановци као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату трошкова чланарине за 2014.
год Стрељачком савезу Војводине и Стрељачком савезу
Србије и за уплату дијабола.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Партизан “ Чортановци број 3551017693-27.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
520
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-465/2014-II
Дана: 10. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и

Број 10, страна број 354

Службени лист општина Инђија

чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 200.000,00 дин. Рукометном клубу „ Инђија“
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату хранарина за март 2014. Године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометном клубу „ Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
521
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-472-3/2014 -II
Дана: 13. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за пројекат
„Квалитетно образовање за све„ за март 2014. године,
одобравају се средства у висини 127.365,36 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Continental banke Инђија, број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.

Понедељак, 19. септембар 2014.

5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.
522
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-472-4/2014 -II
Дана: 13. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за пројекат
„Квалитетно образовање за све„ за април 2014. године,
одобравају се средства у висини 127.365,36 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Continental banke Инђија, број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
523
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-543/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.

Број 10, страна број 355

Службени лист општина Инђија

годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 10.800,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова превоза на 7. Коло лиге
Војводине за кадете у Сремску Митровицу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
524
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-544/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 7.200,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова превоза на 3. Коло лиге
Србије за кадете у Београд.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
525
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-545/2014-II
Дана: 27.  јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 7.400,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова превоза на првенство
Србије за јуниоре и сениоре у Ивањицу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 356

Службени лист општина Инђија

526
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-580/2014-II
Дана: 06. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.200,00 дин. ЖОК «Младост»
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату хранарине за месец мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖОК «Младост»» Инђија број 340-2203-14
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
527
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-584/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Понедељак, 19. септембар 2014.

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 24.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци као
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату
хранарине за мај 2014.год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“
Чортановци број 310-208517-21.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
528
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-704/2014-II
Дана: 09. ЈУН  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 119.262,00 дин. Фудбалском клубу „ Инђија“
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату стипендије и пореза за мај 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „ Инђија“ Инђијa број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 357

Службени лист општина Инђија

529
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-705/2014-II
Дана: 09. ЈУН  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 841.097,00 дин. Фудбалском клубу
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине и пореза за мај 2014.
год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „ Инђија“ Инђијa број 355-105092935.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.

Решење ступа на снагу даном доношења.

5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
530
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-715/2014-II
Дана: 09. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.

Понедељак, 19. септембар 2014.

годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 200.064,20 дин. Одбојкашком
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату стипендије, хранарине и пореза
играчима за јун 2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашком клубу „ Инђија“ Инђија
број 3551027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.

Решење ступа на снагу даном доношења.

5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
531
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-716/2014-II
Дана: 12. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 279.832,34 дин. Савезу спортова
општине Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату личних доходака за четворо
запослених у Савезу, за месец мај 2014. године.

Број 10, страна број 358

Службени лист општина Инђија

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
532
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-739/2014-II
Дана: 13. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 7.500,00 дин. Фудбалском клубу
„ Полет“ Н.Карловци као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату котизације општинском
фудбалском савезу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „ Полет“ Н.Карловци број 3551038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

533
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-761/2014-II
Дана: 27. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 дин. Атлетском клубу
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату хранарине за 2 атлетичара- јун 2014.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетском клубу Инђија број 355-1027853-05.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
534
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-772/2014-II
Дана: 20. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Број 10, страна број 359

Службени лист општина Инђија

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста
, одобравају се средства у износу од 151.765,00 дин.
Савезу спортова општине Инђија као финансијска
помоћ која им је неопходна за исплату рачуна број
1072111 од 01. јуна 2014.год за превоз спортиста.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
535
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-773/2014-II
Дана: 20. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста ,
одобравају се средства у износу од 16.256,00 дин. Савезу
спортова општине Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату рачуна број 1072159 од 07.
јуна 2014.год за превоз спортиста.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза спортова општине Инђија број 840-133776320.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

536
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-774/2014-II
Дана: 20. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста
, одобравају се средства у износу од 129.540,00 дин.
Савезу спортова општине Инђија као финансијска
помоћ која им је неопходна за исплату рачуна број
1072199 од 08. јуна 2014.год за превоз спортиста.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза спортова општине Инђија број 840-133776320.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
537
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-775/2014-II
Дана: 20. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Број 10, страна број 360

Службени лист општина Инђија

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста
, одобравају се средства у износу од 178.943,00 дин.
Савезу спортова општине Инђија као финансијска помоћ
која им је неопходна за исплату рачуна број 1072235 и
1072236 од 15. јуна 2014.год за превоз спортиста.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза спортова општине Инђија број 840-133776320.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
538
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-792/2014-II
Дана: 27. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 28.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Борац“ Јарковци као финансијска помоћ која им је
неопходна за трошкове хранарине за месец јун 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

539
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-795/2014-II
Дана: 27.  јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 42.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Љуково“ из Љукова као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату хранарине за јун 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском
клубу „Љуково“ Љуково број 3551029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
540
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-796/2014-II
Дана: 27. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.

Број 10, страна број 361

Службени лист општина Инђија

годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 25.000,00 дин. Стонотениском
клубу „ Инђија “ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату трошкова чланарине
Стонотениском савезу Војводине за сезону 2014/2015.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стонотениском клубу „ Инђија“ Инђија број 20587366-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

541
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-797/2014-II
Дана: 27. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 2.700,00 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату трошкова котизације за финале
Купа Србије МК пушком у Новом Саду, 28. и 29. Јуна
2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун

Понедељак, 19. септембар 2014.

Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
542
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-777/2014-II
Дана: 27. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 207.703,00 дин. Кошаркашком
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ
која им је неопходна за исплату хранарине за део априла
2014.год и порез на исплату хранарине и стипендија
играчу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 362

Службени лист општина Инђија

543
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-801/2014-II
Дана: 27. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 66.066,66 дин. Фудбалском клубу
«Инђија» Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату текућих рачуна за струју, телефон
и кабловску за месец мај 2014.године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија број 355-105092935
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
544
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-763/2014-II
Дана: 20. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Понедељак, 19. септембар 2014.

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 12.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату трошкова котизације за Куп
подунавских земаља.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клубу „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
545
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-752/2014-II
Дана: 20. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 1.162,75 дин. Стрељачком клубу
„ Младост “ Инђија као финансијска помоћ која им је
неопходна за исплату телефонских трошкова за месец
мај 2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачком клубу „ Младост “ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 10, страна број 363

Службени лист општина Инђија

546
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-758/2014-II
Дана: 20. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 48.000,00 дин. Клубу америчког
фудбала „ Индијанс“ из Инђија као финансијска помоћ
која им је неопходна за исплату хранарине за јун 2014.
године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Клуба америчког фудбала „ Индијанс“ из Инђија број
160-256328-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
547
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-712/2014-II
Дана: 05. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл.
лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл.
лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. 9. и 10.
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 16/13),

Понедељак, 19. септембар 2014.

Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 150.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција
130 – Опште; позиција 53; економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање, за плаћање извођења
радова на електричним инсталацијама у просторијама
општине Инђија.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 3, Функција 130 – Опште; позиција
53; економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање, за плаћање извођења радова на електричним
инсталацијама у просторијама општине Инђија.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија».
Председник
Петар Филиповић,с.р.       
548
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-735/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 16.000,00 дин. Фудбалском клубу „ Слога“
Марадик као финансијска помоћ која им је неопходна за
исплату хранарине за јун 2014. Год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
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Фудбалског клуба „Слога“ Марадик број 355-1027859-

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
549
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-751/2014-II
Дана: 20. јун 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 21.705,00 дин. Савезу за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија као финансијска
помоћ која им је неопходна за исплату сталних трошкова,
трошкова превоза и хранарине за мај 2014. год..
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Понедељак, 19. септембар 2014.

550
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-759/2014-II
Дана: 20. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 23.000,00 дин. Куглашком клубу
„ Железничар “ Инђија као финансијска помоћ која
им је неопходна за чланарину и регистрацију клуба
за такмичарску сезону 2014/2015 годину и трошкове
хранарине спортиста играча за март 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „ Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
551
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-741/2014-II
Дана: 20. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
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годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 20.000,00 дин. Планинарском
клубу „ Железничар “ Инђија као финансијска помоћ
која им је неопходна за исплату хранарине за месец јун
2014. год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Планинарском клубу „ Железничар “ Инђија број 3551018348-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
552
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-722/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 56.000,00 дин. Фудбалски клубу
„Фрушкогорац “ Крчедин као финансијска помоћ која
им је неопходна за исплату хранарине за месец мај 2014.
год.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалски клубу „Фрушкогорац “ Крчедин број 3551022301-74.

Понедељак, 19. септембар 2014.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
553
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-737/2014-II
Дана: 13. јун  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 80.000,00 дин. Фудбалском клубу
„ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им
је неопходна за исплату хранарине за мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалском клубу „ Железничар“ Инђија
број 3551001273-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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